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Poder Executivo

Lei nº 20.889

Republicada

16 de dezembro de 2021.

Denomina Rodovia Angelo Fantin o trecho 
da PRC-158 que interliga os Municípios de 
Vitorino (PR) à São Lourenço do Oeste (SC).

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Denomina Angelo Fantin o trecho da PRC-158 que interliga os Municípios 
de Vitorino (PR) à São Lourenço do Oeste (SC).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 16 de dezembro de 2021.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado

Guto Silva
Chefe da Casa Civil

Luiz Fernando Guerra
Deputado Estadual

Prot. 18.445.763-6
4304/2022

DECRETO Nº 10.083

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.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 87 da Constituição Estadual e 
considerando o disposto na Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 2012, bem como 
o contido no protocola sob nº 17.909.486-0,

DECRETA:

Seção I
Disposições Gerais

Art. 1º Nos termos do disposto na Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 2012,  
observado o disposto no artigo 102, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais  
Transitórias – ADCT da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017, e no artigo 76 da Resolução nº 
303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, fi ca instituído 
o regime especial de pagamento de créditos de precatórios requisitórios do 
Estado do Paraná, de suas Autarquias e Fundações, mediante acordo direto 
relativo à Sétima Rodada de Conciliação de Precatórios.
§1º Atendendo o contido no § 2º do artigo 2º da Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 
2012, considera-se como ato convocatório desta Sétima Rodada de Conciliação 
de Precatórios o disposto neste Decreto.
§2º Ao procedimento da Sétima Rodada de Conciliação de Precatórios 
estatuído por este Decreto aplicam-se as normas gerais sobre acordo direto com 
precatórios contidas na Seção I da Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 2012.
§ 3º A presente rodada de conciliação tem por objeto, sendo deferido o pedido de 
acordo direto, o pagamento, total ou parcial, do crédito de precatório indicado 
no pedido inicial, pertencente ao credor originário ou ao cessionário, com a 
utilização dos recursos depositados em conta especial administrada no âmbito 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Seção II

Da 7ª Câmara de Conciliação de Precatórios – 7ª CCP
Art. 2º Fica instituída a 7ª Câmara de Conciliação de Precatórios, adiante, 
neste  Decreto e em outros atos ofi ciosos dessa rodada, identifi cada pela sigla 
“7ª CCP”, a qual terá por atribuição a deliberação e aprovação do parecer 
conclusivo acerca dos pedidos a ela dirigidos, nos termos do que for disciplinado 
neste Decreto, observando-se o disposto no artigo 2º da Lei nº 17.082, de 9 de 
fevereiro de 2012.
§1º Compete privativamente ao Procurador-Geral do Estado a decisão 
pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido de acordo direto e, 
consequentemente, sendo deferido, de fi rmar o respectivo Termo de Acordo 
Direto que da conciliação resultar, nos termos do art. 5º, caput, III, da Lei 
Complementar Estadual nº 26, de 30 de dezembro de 1985, com redação dada 

pela Lei Complementar Estadual nº 40, de 8 de dezembro de 1987.
§2º Todos os Procuradores do Estado fi cam investidos na atribuição de analisar 
os pedidos de acordo direto fundados neste Decreto, incluindo a de elaborar 
pareceres conclusivos, cabendo ao Procurador-Geral do Estado a respectiva 
designação para este fi m.
§3º A 7ª CCP funcionará no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, em sua 
sede na Capital do Estado, observado o disposto no artigo 2º da Lei nº 17.082, 
de 9 de fevereiro de 2012.

Seção III
Os Credores e os Créditos Aptos à 

Sétima Rodada de Conciliação de Precatórios

Art. 3º Serão admitidos à conciliação disciplinada neste Decreto os créditos 
de precatórios comuns e alimentares, desde que regularmente inscritos para 
pagamento, independentemente do ano orçamentário de inscrição, em que seja  
devedor o Estado do Paraná, suas Autarquias e Fundações.
§1º Serão admissíveis os créditos de precatórios que constem na relação do 
Sistema de Gestão de Precatórios do Departamento de Gestão de Precatórios do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná como débitos pendentes de pagamentos 
pelo Estado do Paraná, observada a ordem de preferência dos credores quando 
do efetivo pagamento, nos termos da exigência contida no artigo 102, § 1º, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e consoante regras dispostas 
no presente Decreto.
§2º Na rodada de conciliação disciplinada neste Decreto o requerente poderá 
indicar créditos que tenham origem em, no máximo, de até 5 (cinco) precatórios 
distintos, independentemente do número de créditos deles decorrentes.
§3º Não há limitação do número de créditos de um mesmo precatório, inclusive 
nas hipóteses de multiplicidade de credores ou de fracionamentos autorizados 
por lei.
Art. 4º Para a conciliação de créditos de precatórios de que trata este Decreto 
poderão aderir ao regime os credores originários e os cessionários de precatórios 
não pagos e requisitados à entidade devedora.
Parágrafo único. Para os fi ns específi cos desse regime especial de pagamento 
por acordo direto relativo à Sétima Rodada de Conciliação de Precatórios, 
considera-se:
I – Credor originário a pessoa física ou jurídica em nome de quem foi expedido 
o precatório quando da sua regular inscrição, devendo constar no rol de 
credores devidamente cadastrados no Sistema de Gestão de Precatórios do 
Departamento de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná até a data da publicação deste Decreto; e,
II – Cessionário a pessoa física ou jurídica que adquiriu o valor total ou parcial  
de crédito de precatório expedido em nome do credor originário em uma cessão 
primária, ou ainda, que tenha adquirido de outro cessionário anterior na cadeia 
dominial das cessões de crédito, desde que, em qualquer das cessões, tenha 
efetivado a comunicação dessa cessão nos autos de origem do precatório e que 
conste no rol de credores cessionários devidamente habilitados e cadastrados no 
Sistema de Gestão de Precatórios do Departamento de Gestão de Precatórios do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná até a data da publicação deste Decreto.
Art. 5° Os créditos pertencentes originalmente aos litisconsortes e substituídos 
processuais poderão ser objeto da conciliação ora disciplinada, sendo 
considerados créditos individuais e autônomos para os fi ns deste Decreto, 
independentemente do crédito pertencer a credor originário ou a cessionário 
adquirente.
Art. 6° Os créditos de precatórios relativos aos honorários advocatícios 
sucumbenciais e contratuais pertencentes ao advogado são considerados 
autônomos exclusivamente para os fi ns deste Decreto e independem de anuência 
do detentor do crédito principal no precatório para que possam ser objeto da 
conciliação requerida por credor originário ou por cessionário.
§ 1º Relativamente aos honorários advocatícios, consideram-se:
I – Sucumbenciais os que foram arbitrados pelo juízo em favor do patrono da 
parte credora litigante com o ente público, nos termos da legislação processual 
aplicável.
II – Contratuais os que foram fi xados em cláusula contratual, cujo respectivo 
instrumento de pactuação da prestação de serviços advocatícios tenha sido 
acostado aos autos judiciais de origem do precatório, assim como na autuação  
do precatório junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, além de ser 
juntado no respectivo pedido de acordo direto perante a 7ª CCP.
§ 2º Na cessão de crédito efetivada pelo advogado relativamente aos honorários 
advocatícios contratuais, o crédito cedido estará apto à conciliação ainda que 
a cessão tenha ocorrido sem a anuência expressa do autor ou autores na ação, 
desde que não haja questionamento acerca da titularidade do crédito, tampouco 
sobre o valor percentual pactuado objeto da reserva e destaque do valor bruto 
do crédito do autor ou autores, observado o disposto no inciso II do § 1º deste 
artigo.
§3º Pertencendo os honorários advocatícios a sociedade de advogados, deverá 
ser acostado ao pedido documento para comprovação dessa titularidade e  da 
respectiva representação legal da sociedade, inclusive na hipótese de cessão 
de crédito.
Art. 7° Na hipótese de crédito de precatório em que tenha ocorrido o falecimento 
do credor originário, a regularidade do crédito dependerá da conclusão do rito 
da sucessão em que o crédito tenha sido arrolado como bem ou direito a ser 
partilhado entre os sucessores.
§1º Os sucessores do de cujus e o cônjuge supérstite poderão requerer o  
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acordo direto relativamente aos respectivos quinhões, desde que o crédito de 
precatório tenha sido objeto de partilha em inventário ou arrolamento, judicial 
ou extrajudicial, devidamente homologada perante o Juízo competente.
§2º Para comprovar a partilha do crédito em favor do sucessor do credor 
originário, o requerente deve juntar ao pedido de acordo direto o respectivo 
formal de partilha, para ser aferida a legitimidade do sucessor quanto à 
titularidade do crédito, além da comprovação do pagamento do respectivo 
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD incidente em face 
da transmissão na sucessão.
Art. 8° O cessionário pode requerer a conciliação ora disciplinada, 
relativamente ao crédito adquirido de credor originário, expresso em valor 
percentual, desde que tenha promovido a comunicação da respectiva cessão 
de crédito nos autos da ação no Juízo ou no Tribunal de origem do precatório, 
como também no protocolo de controle do Precatório perante o Departamento 
de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e perante 
a Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná.
§1º Sendo a cessão de crédito parcial, a conciliação fi cará restrita à parte 
adquirida do crédito indicado pelo requerente.
§2º A cadeia dominial de sucessão do crédito deverá ser comprovada, de 
maneira individualizada, desde o credor originário até o último cedente e 
respectivos cessionários, por meio de apresentação de todos os instrumentos 
jurídicos relativos às cessões de créditos nos autos judiciais que originaram a 
requisição e nos autos de precatório requisitório.
§3º Na hipótese de existir outra cessão primária efetivada pelo credor originário 
relativamente ao mesmo crédito total, em cadeia dominial paralela ao crédito 
indicado no pedido de acordo direto, deverá o requerente anexar os respectivos 
instrumentos públicos de cessão de crédito em que conste o valor percentual 
da cessão parcial e demais documentos que comprovem a ausência de excesso 
nas cessões.
§4º Sendo crédito de cessão parcial na cadeia dominial a partir de uma cessão 
secundária em diante, devem ser acostados os respectivos instrumentos de 
cessão exigidos na forma do disposto no § 3º deste artigo.
§5º Para estabelecimento da cadeia dominial de sucessão do crédito, os 
instrumentos públicos de cessão devem ser apresentados nos autos judiciais 
que originaram a requisição de pagamento e nos autos de precatório 
requisitório, levando-se em conta para estabelecimento da preferência entre 
cessionários credores, sucessivamente, a data de celebração da cessão e a data 
da comunicação ao juízo de origem do precatório.
§6º Tratando-se de cessão de crédito formalizada por instrumento privado, 
deverá ser comprovado o respectivo registro no Cartório competente, 
observando-se, no que couber, a legislação civil que rege o instituto da cessão 
de crédito.
§7º Na hipótese da aquisição do crédito de precatório pelo cessionário ter 
sido declarada no instrumento público ou privado de cessão como sendo em 
pagamento parcelado ou sob condição, deverá o requerente apresentar prova de 
quitação no negócio jurídico celebrado entre cedentes e cessionários, em todas 
as cessões da mesma cadeia dominial, na forma como prevê o § 4º deste artigo.
§8º Aos sucessores do cessionário aplica-se o disposto neste artigo, bem como 
as regras previstas no artigo 7º deste Decreto.
Art. 9º Na hipótese da cessão de crédito ter sido celebrada por sucessor ou 
sucessores causa mortis do credor originário, observar-se-á o seguinte:
I – Com a fi nalidade de ser aferida a titularidade do crédito de precatório, o 
requerente deve comprovar, por meio de apresentação de formal de partilha, 
judicial ou extrajudicial devidamente homologada, que o crédito foi cedido pelo 
legítimo detentor, e que foi efetivado o pagamento do Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação – ITCMD incidente em face da transmissão na sucessão;
II – Cedido o crédito de precatório antes da efetivação da partilha, deverá fi car 
demonstrado que todos os sucessores, se mais de um houver, celebraram o 
negócio jurídico, ou que aquele que o celebrou é o único sucessor, e que foi 
pago o respectivo Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD 
incidente em face da transmissão na sucessão.

Seção IV
Liquidez, Certeza e Exigibilidade dos Créditos Aptos à Conciliação

Art. 10. A conciliação tem por objeto a totalidade de cada crédito de precatório 
individualmente indicado no pedido de acordo direto, ressalvada a hipótese de 
renúncia de parte desse mesmo crédito, sendo vedada a indicação à conciliação 
de montante menor de que detém o credor originário ou o cessionário.
§1º Sendo indicados no pedido inicial de acordo direto dois ou mais créditos de 
um mesmo precatório, cada um deles será considerado um crédito individual 
para os fi ns deste Decreto, observada a hipótese do fracionamento disciplinado 
neste Decreto.
§2º Os valores dos créditos individuais decorrentes dos fracionamentos 
autorizados neste Decreto podem ser inferiores ao limite fi xado para obrigações 
de pequeno valor, desde que o crédito global ultrapasse esse limite, e devem ter 
seus montantes individualizados, não podendo o crédito decorrente de cessão 
parcial de crédito ou partilha estar traduzido em valor nominal, ou apenas neste, 
mas sim em valor percentual, na forma disciplinada neste Decreto.
§3º Salvo se houver disposição expressa nos autos de origem ou no protocolo do 
precatório, as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais 
não integram a base de cálculo do crédito pertencente ao credor originário autor 
na ação ou em nome de quem foi expedido o precatório.
Art. 11. O crédito decorrente de cessão parcial deve estar traduzido em valor 

percentual relativamente ao crédito total pertencente ao credor originário 
cedente na cessão primária, declarando-se expressamente no instrumento 
jurídico o montante objeto de cessão.
§1º Havendo multiplicidade de credores originários e sendo delimitável o 
percentual do crédito individual de cada um deles, o valor percentual não 
poderá ser em relação ao crédito total do precatório, devendo ser declarado o 
valor percentual sempre em relação ao credor originário cedente.
§2º Tratando-se de crédito de precatório pertencente ao litisconsorte, ao 
substituído processual ou ao advogado, o crédito individualizado deve estar 
discriminado no precatório ou em desmembramento feito pelo Contador do 
juízo.
§3º O instrumento jurídico da cessão do crédito, público ou privado, que 
declarar apenas um valor nominal como objeto da cessão deve ser retifi cado, 
para que se faça constar o valor percentual efetivo da cessão de crédito, a teor 
do que dispõe o caput deste artigo.
§4º Se no instrumento jurídico de cessão do crédito, público ou privado, constar 
o valor percentual e também o valor nominal, levar-se-á em conta apenas o 
primeiro, salvo se do instrumento jurídico de cessão decorrer que deva 
prevalecer o segundo, caso em que se aplica o disposto no § 3º deste artigo.
§5º O valor percentual do crédito de precatório tem como base de cálculo o 
valor total bruto do crédito pertencente ao credor originário cedente, devendo 
ser retifi cado o instrumento jurídico da cessão de crédito se eleger outro critério 
na aferição do valor total, incluídos nessa base de cálculo eventuais honorários 
advocatícios contratuais e excluídos os honorários advocatícios sucumbenciais, 
os honorários periciais e as custas processuais, quando forem devidos no 
mesmo precatório.
§6º Para efeitos do disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo, a retifi cação não poderá 
signifi car o incremento do valor do crédito efetivamente cedido.
§7º A Procuradoria-Geral do Estado, quando a hipótese comportar, poderá 
afi rmar o valor percentual do crédito em relação ao credor originário cedente, 
extraindo do instrumento jurídico da cessão de crédito os elementos para essa 
defi nição.
Art. 12. Ficará dispensada a retifi cação da Escritura Pública de cessão quando a 
cessão for de crédito relativo à integralidade da parcela de precatório sujeito ao 
regime dos artigos 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal, respectivamente nos regimes de oitavos e de décimos, 
ou um valor percentual sobre essas parcelas, salvo se da Escritura Pública 
constar apenas o valor nominal da cessão.
Parágrafo único. A Escritura Pública de cessão de crédito decorrente de 
precatórios do regime de oitavos ou décimos poderá declarar apenas o valor 
nominal se, expressamente, esse valor corresponder ao valor total de uma ou 
mais dessas parcelas na integralidade.
Art. 13. Tratando-se de crédito de precatório decorrente de sucessivos negócios 
jurídicos na cadeia dominial que acarretaram cessões parciais ou totais, todas 
as Escrituras Públicas, desde a primeira cessão efetivada pelo credor originário, 
devem declarar expressamente o valor percentual do crédito objeto de cada 
cessão para que seja aferida a regularidade do crédito oferecido à conciliação, 
observado o disposto no artigo 8º deste Decreto.
Art. 14. Não pode ser objeto de conciliação:
I – O crédito decorrente de precatório com suspensão de sua exigibilidade 
por decisão judicial exarada nos autos judiciais de origem ou no âmbito do 
protocolo de controle no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;
II – O crédito decorrente de precatório sobre cuja titularidade não haja certeza, 
inclusive no que se refere ao montante reservado a título de honorários 
advocatícios contratuais, observado o disposto no artigo 6º deste Decreto;
III – O crédito de precatório que não ostente plena liquidez, seja com relação ao 
próprio crédito, seja em relação ao valor total do respectivo precatório;
IV – O crédito de precatório em que já foi expedida pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná a ordem de pagamento do valor total ou parcial do crédito, 
mediante a remessa ao Juízo de origem do respectivo valor do precatório, por 
faltar-lhe o atributo da exigibilidade;
V – O crédito de precatório em que já tenha ocorrido compensação parcial em 
regimes especiais de quitação de débito tributário com crédito de precatório 
anteriormente regulamentados pelo Estado do Paraná;
VI – Quando pertencente ao cessionário, o crédito de precatório em que o 
credor originário já foi benefi ciado com o pagamento parcial na condição de 
credor superpreferencial;
VII – O crédito de precatório sobre o qual incida constrição judicial, inclusive 
a deferida em favor do Estado do Paraná em cobrança judicial da dívida ativa 
tributária;
VIII – O crédito de precatório pertencente a credor originário ou a cessionário 
que esteja em débito com a Fazenda Pública do Estado do Paraná, exceto se o 
total da dívida tributária estiver em regime de parcelamento tributário sob a 
gestão da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, devidamente regular e 
sem pendência de pagamento de qualquer parcela;
IX – O crédito de precatório em que haja a pendência de recurso judicial ou 
qualquer outra medida judicial em que sejam discutidos os atributos da certeza, 
da liquidez e da exigibilidade, observado o disposto no § 1º do artigo 102 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 
2017; e,
X – O crédito de precatório em que tenha qualquer outro vício material ou 
formal, sanável ou não, não discriminado expressamente neste Decreto, que 
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atente contra os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade do crédito ou 
do próprio precatório, devidamente relatado no parecer conclusivo.
§1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a ausência de exigibilidade 
fi cará também caracterizada se estiver pendente o julgamento ou o trânsito 
em julgado de ação rescisória, de querela nullitatis ou de ação anulatória que 
tenham por objeto o cancelamento do precatório.
§2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, a titularidade do crédito 10 
será aferida no caso de cessão de crédito efetivada pelo credor originário ou 
cessionário em duplicidade ou que tenha coincidência de objeto do montante 
cedido, ainda que seja parcial a cessão do crédito.
§3º Em face do disposto no § 2º deste artigo, o excesso de cessão fi cará 
caracterizado independentemente da data da celebração do negócio jurídico, 
da data da comunicação da cessão, ou outro critério de defi nição da ordem 
cronológica na cessão do crédito indicado no pedido inicial de acordo direto.
§4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, caracteriza-se a titularidade 
controvertida quando sobre o crédito pende discussão sobre o quinhão 
hereditário na partilha do crédito, ou ainda, se o advogado patrono na causa 
e os autores discutem a quem pertence o crédito de precatório, originário ou 
complementar, em razão de contrato de honorários advocatícios segundo o qual 
todos os acessórios pertenceriam ao patrono.
§5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a ausência de liquidez 
fi cará caracterizada se houver controvérsia sobre o valor do crédito, 
independentemente de decisão determinando suspensão, ou ainda, que esteja 
pendente qualquer medida judicial que tenha por objeto o recálculo, mesmo 
sem trânsito em julgado.
§6º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, observa-se o atributo da 
liquidez se foi reconhecido um valor incontroverso do valor total do precatório 
por decisão do Poder Judiciário, com trânsito em julgado.
§7º Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, se no trâmite e no curso da 
análise do pedido de acordo direto for determinada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná a reserva de numerário para pagamento do precatório, 
o crédito não poderá ser objeto da conciliação regulamentada neste Decreto.
§8º Considerando a vedação contida no inciso VI do caput deste artigo, sendo 
requerente o próprio credor originário já benefi ciado com o pagamento como 
crédito superpreferencial, deverá estar apontado no Sistema de Gestão de 
Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná o valor percentual 
correspondente ao saldo do crédito de precatório, relativamente ao valor total 11 
atualizado à época do respectivo pagamento parcial, observando-se o disposto 
no artigo 9º da Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ.
§9º Não sendo observada a exigência contida no § 8º deste artigo, o parecer 
conclusivo opinará pelo indeferimento do pedido de acordo direto.
Art. 15. As situações discriminadas no artigo 14 deste Decreto podem ser 
caracterizadas enquanto estiver pendente de análise o pedido de acordo direto 
perante a 7ª CCP, hipótese em que o respectivo parecer conclusivo opinará pelo 
indeferimento do pedido.
Art. 16. Se houver pedido administrativo de compensação pendente ou pedido 
judicial de compensação sem trânsito em julgado, o crédito objeto desses 
pedidos somente pode ser objeto de conciliação se o interessado desistir 
expressamente do pedido de compensação em tela, anexando cópias autênticas 
dos respectivos protocolos ao pedido de acordo direto perante a 7ª CCP.
§1º Na hipótese de pedido administrativo de compensação ainda pendente de 
decisão, deverá comprovar, quando apresentar o pedido de acordo direto sob o 
regime deste Decreto, que formulou pedido expresso de desistência.
§2º Pendente medida judicial sobre eventual direito à compensação, em 
qualquer grau de jurisdição, deverá formular pedido de desistência e de 
renúncia à pretensão, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, da Lei 
Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, mediante 
petição nos autos judiciais.
§ 3º Não sendo acostados os documentos exigidos neste artigo, o crédito não 
poderá ser conciliado, hipótese em que o parecer conclusivo opinará pelo 
indeferimento do pedido de acordo direto.

Seção V
O Valor Líquido do Crédito Apto à Conciliação

Art. 17. Atendendo o disposto no § 1º do artigo 102 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, com a redação 
dada  pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017, assim como 
nos artigos 34, § 2º, inciso II, alínea “c” e 76, inciso III, ambos da Resolução 
nº 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
sobre o valor total atualizado do crédito de precatório indicado no pedido inicial 
de acordo direto serão aplicados os seguintes valores percentuais a título de 
deságio:
I – De 30% (trinta por cento) sobre o crédito de precatório pertencente ao credor 
originário requerente perante a 7ª CCP, cujo montante do deságio incidirá sobre 
o valor total devidamente atualizado até o mês em que ocorrer o pagamento no 
acordo direto celebrado; ou,
II – De 40% (quarenta por cento) sobre o crédito de precatório pertencente ao 
cessionário requerente perante a 7ª CCP, cujo montante do deságio incidirá 
sobre o valor total devidamente atualizado até o mês em que ocorrer o 
pagamento no acordo direto celebrado.
Art. 18. Após a dedução do deságio previsto no artigo 17 deste Decreto, 
o valor do crédito de precatório objeto da conciliação é o seu valor líquido, 

assim entendido o valor do crédito apurado após a dedução das retenções 
legais, quando incidentes, a título de Imposto sobre a Renda e de Contribuição 
Previdenciária devida ao regime previdenciário ofi cial do Estado do Paraná.
§1º Para os fi ns específi cos da conciliação de que trata este Decreto, compete 
à assessoria técnica da Procuradoria-Geral do Estado a apuração dos 
valores dos créditos de precatórios, inclusive das eventuais retenções legais 
incidentes, cujos critérios de aferição do montante serão os mesmos adotados e 
reconhecidos pelo Poder Judiciário, observada a legislação aplicável à espécie.
§2º As guias de recolhimento do imposto sobre a renda incidente sobre o crédito 
de precatório, quando devido, serão emitidas pela Secretaria de Estado da 
Fazenda do Paraná, enquanto que a guia de recolhimento relativa à contribuição 
previdenciária incidente sobre o crédito de precatório, quando devida, será 
emitida pelo setor competente da PARANAPREVIDÊNCIA.
§3º Compete à assessoria técnica da Procuradoria-Geral do Estado a elaboração 
dos cálculos dos valores a serem declarados no acordo direto e fi cará 
responsável pelo recebimento e gestão das guias mencionadas nos parágrafos 
anteriores, devendo anexá-las ao protocolo administrativo do pedido quando da 
juntada dos cálculos anexos ao termo de acordo direto e subsequente remessa 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para a respectiva homologação do 
acordo celebrado.
§4º Os valores das retenções legais previstas no caput deste artigo, após 
a respectiva homologação do acordo direto celebrado, serão pagos no 
Departamento Econômico e Financeiro do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, mediante a utilização dos recursos fi nanceiros depositados em conta 
especial para pagamento do acordo direto, cujas guias de recolhimentos serão 
anexadas ao protocolo administrativo da 7ª CCP, conforme dispõe o § 3º do 
artigo 1º deste Decreto.
§5º O crédito de precatório cujo pedido de acordo direto foi indeferido nesta 
rodada de conciliação manter-se-á na ordem cronológica de pagamento do 
precatório.

Seção VI
Pressupostos para o Pedido de Acordo Direto perante a 7ª CCP

Art. 19. A adesão à conciliação de que trata este Decreto fi ca condicionada à 
formalização de pedido formal de acordo direto dirigido à 7ª CCP, atendendo as 
exigências e condições estabelecidas neste Decreto.
Art. 20. O pedido de acordo direto de que trata este Decreto, relativamente a  
origem do crédito de precatório, importa em renúncia a qualquer defesa, recurso 
administrativo ou ação judicial, bem como desistência dos já interpostos, com 
renúncia ao direito que se funda a ação, nos termos do disposto no artigo 487, 
inciso III, alínea “c”, da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código 
de Processo Civil.
Art. 21. A formalização do pedido de acordo direto com precatórios de que 
trata este Decreto não signifi cará renúncia à posição na ordem de preferência no 
pagamento do respectivo crédito, observando-se, quanto à ordem de preferência 
e à ordem cronológica de pagamento, o disposto no artigo 102, § 1º, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 
2017, bem como a disciplina contida no Título II, Capítulo I, da Resolução 
nº 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça e, por 
fi m, o regramento disposto no artigo 23 do Decreto Judiciário nº 520, de 6 de 
novembro de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Seção VII
O Requerimento e os Documentos para Instruir o Pedido de Acordo Direto

Art. 22. Aquele que detiver crédito de precatório que se enquadre nos 
pressupostos estabelecidos neste Decreto e que pretende fi rmar o respectivo 
acordo direto, apresentará o requerimento de conciliação dirigido à presidência 
da 7ª Câmara de Conciliação de Precatórios – 7ª CCP, por escrito, o qual deverá 
estar acompanhado dos documentos exigidos neste Decreto, conforme modelos 
propostos no Anexo 1, se o requerente for pessoa jurídica, e no Anexo 2, se o 
requerente for pessoa física, ambos deste Decreto.
§1º O prazo para a formalização do pedido de acordo direto regulado por este 
Decreto tem como termo inicial o dia 1º de julho de 2022 e como termo fi nal o 
dia 30 de setembro de 2022, no limite de horário até as 18 horas.
§2º No prazo previsto no § 1º deste artigo, o requerente deverá apresentar o seu 
pedido por escrito e anexando todos os documentos exigidos neste Decreto, 
mediante acesso ao endereço eletrônico www.pge.pr.gov.br, no ícone do 
“protocolo digital”, observado o disposto no caput deste artigo.
§3º Para cada crédito de precatório, deverá o credor requerente formular 
pedido individualizado e apartado, acostando em cada requerimento todos os 
documentos exigidos neste Decreto, ainda que sejam os mesmos exigidos em 
outro requerimento formalizado, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 
3º deste Decreto.
Art. 23. Com exceção do credor previsto no artigo 6º deste Decreto e daquele 
que litiga em causa própria, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 
nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, todas as pessoas 
habilitadas à conciliação, segundo a disciplina deste Decreto, devem se fazer 
representar, no pedido de acordo direto, por advogado.
Parágrafo único. O advogado deverá estar munido de procuração, com 
reconhecimento de fi rma do outorgante, que contenha, além dos poderes  
intrínsecos à cláusula ad judicia, os poderes específi cos para transigir e dar 
quitação ao crédito de precatório, e que mencione os autos judiciais do Juízo de 
origem e o respectivo precatório de onde decorre o crédito objeto da conciliação, 
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considerando o disposto no § 3º do artigo 1º deste Decreto.
Art. 24. O requerimento expresso de acordo direto dirigido à 7ª CCP deve 
conter:
I – A qualifi cação completa do requerente, indicando o CNPJ se for pessoa 
jurídica, ou o CPF e o número de identidade civil se for pessoa física, além 
do endereço postal completo, o endereço eletrônico e os números de telefones 
para contato;
II – A qualifi cação completa do representante legal, sendo pessoa jurídica a 
requerente, indicando o número de identidade civil, o CPF, além do endereço 
postal completo, o endereço eletrônico e os números de telefones para contato;
III – A qualifi cação completa do administrador judicial, sendo Massa Falida a 
requerente, indicando o número de identidade civil, o CPF, além do endereço 
postal completo, o endereço eletrônico e os números de telefones para contato;
IV – A qualifi cação completa do advogado, indicando o número de inscrição 
na OAB e respectiva seccional, o número de identidade civil, o CPF, além do 
endereço postal completo, o endereço eletrônico e os números de telefones para 
contato;
V – A indicação do crédito do precatório, contendo na descrição:
a) o número do protocolo do precatório junto ao Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, formado por até seis dígitos numéricos, seguindo-se uma barra e os 
quatro dígitos relativos ao ano de inscrição;
b) o número dos Autos judiciais de origem, numeração antiga ou numeração 
atual do CNJ, a Vara e a respectiva Comarca ou, se for o caso, o Tribunal de 
origem;
c) a identifi cação do nome completo do credor originário do crédito indicado 
à conciliação; e,
d) o valor percentual do crédito de precatório indicado à conciliação em relação 
ao valor total pertencente ao credor originário, inclusive na hipótese de cessão 
total ou parcial, observando-se a limitação contida nos § 2º do artigo 3º e nos 
dispositivos da Seção IV, todos deste Decreto.
Parágrafo único. Ocorrendo alteração nos endereços postais e eletrônicos, 
bem como nos números de telefones fi xos e celulares do requerente e do 
advogado subscritor do pedido, a 7ª CCP deve ser comunicada imediatamente 
dessas alterações, sob pena de indeferimento do pedido na hipótese de não  
localização ou de impossibilidade de contato em face de alteração desses dados 
não comunicada.
Art. 25. O pedido de acordo direto deve ser instruído com os seguintes 
documentos:
I – Cópia autêntica da versão original e, sendo o caso, da última alteração 
registrada na Junta Comercial do Paraná do Contrato Social, Estatuto ou 
certidão de empresário individual se o requerente for sociedade mercantil, fi rma 
individual ou EIRELI, evidenciando quem é o representante legal e detentor de 
poderes para outorga do instrumento de mandato em favor do advogado;
II – Cópia do documento ofi cial de identifi cação do requerente ou, se for o caso, 
do representante legal da empresa;
III – Cópia do documento ofi cial de identifi cação do administrador judicial, na 
hipótese do requerente que está sob o regime de recuperação ou de falência;
IV – Cópia da Carteira de Advogado subscritor do requerimento;
V – Procuração outorgando poderes especiais em favor do advogado, observado 
o disposto no parágrafo único do artigo 24 deste Decreto;
VI – Cópia do contrato constitutivo de sociedade de advogados, no qual 
esteja especifi cado quem é o representante legal da sociedade, bem como 
cópia autenticada do documento ofi cial de identidade do representante legal 
da sociedade de advogados, na hipótese de ser a pessoa jurídica detentora dos 
poderes outorgados na procuração, ou ainda, se for ela a própria requerente, 
observado o disposto no § 3º do artigo 6º deste Decreto;
VII – Cópia do formal de partilha, judicial ou extrajudicial, além da respectiva 
decisão homologatória, na hipótese dos artigos 7º e 9º deste Decreto, bem como 
do comprovante do recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e 
Doação – ITCMD, se for devido em face da partilha na sucessão;
VIII – Original ou cópia autenticada de cada uma das certidões das Escrituras 
Públicas de Cessão exigidas neste Decreto, ou do instrumento privado 
devidamente registrado, desde o credor original até o último cessionário, 
demonstrando toda a cadeia dominial sucessória, além das cadeias dominiais 
paralelas quando efetivadas cessões parciais do mesmo crédito, observando-se, 
quanto aos credores e quanto aos pressupostos relativos à certeza, à liquidez e à 
exigibilidade do crédito, o disposto nas Seções IV e V deste Decreto;
IX – Na hipótese de sucessão empresarial, cópia dos atos comprobatórios dessa 
sucessão;
X – Na hipótese de sucessão empresarial regida pelas normas de direito 
tributário, cópias dos documentos comprobatórios da sucessão e respectivas 
decisões que reconheceram a sucessão tributária;
XI – Cópia do formal de partilha e da respectiva sentença homologatória, ou 
da Escritura Pública de inventário e da partilha, na hipótese de falecimento do 
credor originário ou do cessionário, bem como do comprovante do recolhimento 
do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD devido em face 
da sucessão;
XII – Cópias dos requerimentos de desistência do pedido administrativo e 
judicial de compensação, na forma como está disciplinado no artigo 16 deste 
Decreto;
XIII – Na hipótese do requerente em regime de recuperação judicial ou  
extrajudicial, os documentos que comprovem essa condição, especialmente 

o plano de recuperação devidamente homologado pelo Juízo de Direito 
competente;
XIV – Na hipótese do requerente em regime de falência, os documentos que 
comprovem essa condição, especialmente a decisão judicial que decretou o 
regime falimentar e identifi cação do administrador judicial designado;
XV – Certidão expedida pela Vara do Juízo ou Tribunal de origem do precatório 
atestando a certeza, a liquidez, a exigibilidade e a titularidade do crédito 
indicado no pedido de acordo direto, além de evidenciar o valor percentual do 
crédito em relação ao montante cabível ao credor originário;
XVI – Certidão expedida pela Vara do Juízo ou Tribunal de origem do 
precatório atestando a certeza, a liquidez, a exigibilidade e a titularidade dos 
créditos decorrentes de cessões parciais nas cadeias dominiais paralelas em 
relação ao crédito de precatório indicado no pedido de acordo direto, além de 
evidenciar o valor percentual de cada uma dessas cessões parciais paralelas em 
relação ao montante cabível ao credor originário, sem prejuízo do disposto no 
artigo 8º deste Decreto;
XVII – Certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, da Vara do Juízo ou do 
Tribunal de origem do precatório, atestando inexistência de ações ajuizadas 
contra o credor originário ou cessionário cujo objeto seja a impugnação do 
crédito quanto aos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade, via ação 
ordinária, ação rescisória ou decorrente de querela nullitatis, sem prejuízo no 
disposto no § 1º do artigo 14 deste Decreto; e,
XVIII – Certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
atestando a certeza, a liquidez, a exigibilidade e a titularidade do crédito de 
precatório indicado à conciliação.
§1º Visando a observância dos pressupostos da conciliação ou da regularidade do 
crédito, a 7ª CCP poderá exigir que o requerente apresente outros documentos, 
preste esclarecimentos ou informações que possam atestar a certeza, a liquidez, 
a exigibilidade e a titularidade do crédito de precatório indicado no pedido 
inicial de acordo direito.
§2º A apresentação dos documentos não dispensa a análise pela 7ª CCP dos 
autos judiciais e do precatório requisitório para verifi cação do preenchimento 
das condições legais e regulamentares para a conciliação regulamentada 
neste Decreto, em especial, a certeza, a liquidez e a titularidade do crédito de 
precatório indicado pelo requerente.
§3º Considerando que todo o rito se dará no âmbito do protocolo digital, com o 
escopo de aferição da autenticidade dos documentos acostados eletronicamente 
pelo interessado, original ou cópia autenticada, se o Procurador do Estado relator 
do pedido entender necessário, poderá solicitar ao interessado que apresente o 
documento físico, mediante comparecimento à sede da PGE em Curitiba, local 
de funcionamento da 7ª CCP, oportunidade em que será devidamente intimado 
para a prática desse ato, observado o mesmo prazo defi nido no § 2º do artigo 
40 deste Decreto.
Art. 26. Sendo o advogado o próprio requerente interessado, além das 
exigências específi cas ao caso, observar-se o seguinte:
I – Deverá comprovar, mediante certidão do Cartório, que o requerente litiga em 
causa própria, ou que seu crédito é de honorários advocatícios sucumbenciais 
e a ele pertence;
II – Deverá comprovar, mediante certidão do Cartório e juntada de cópia 
autenticada de peças processuais, que o crédito do requerente decorre de 
honorários advocatícios contratuais e a ele pertence, e que houve juntada 
do contrato antes da expedição do precatório, na hipótese do artigo 6º deste 
Decreto, caso em que se dispensa a apresentação do documento previsto no 
inciso V do artigo 25 deste Decreto.
Art. 27. Encerrado o prazo estabelecido no § 1º do artigo 22 deste Decreto para 
a formalização, via protocolo digital, do pedido de acordo direto, caberá à 7ª 
CCP organizar os protocolos, promovendo o controle da ordem de apreciação 
dos pedidos, observando-se o disposto no artigo 21 deste Decreto, relativamente 
à ordem cronológica de inscrição do precatório em que tem origem o crédito 
objeto da conciliação requerida, do ano orçamentário mais antigo para o mais 
recente.
§1º A 7ª CCP deverá concluir a lista com a ordem de apreciação dos pedidos 
de acordo direto, segundo o critério defi nido no caput deste artigo, no prazo 
máximo de 60 (sessenta dias), contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo fi xado no § 1º do artigo 22 deste Decreto.
§2º Antes da análise do pedidos, com o escopo de ser observada a ordem 
de preferência, nos termos do artigo 21 deste Decreto, a presidência da 7ª 
CCP encaminhará, mediante ofício, a lista prevista no § 1º deste artigo ao 
Departamento de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná para ciência e eventuais anotações para correção quanto à ordem de 
preferência, as quais serão comunicadas à 7ª CCP para fi nalização da lista e 
demais providências que se fi zerem necessárias.

Seção VIII
O Procedimento na Análise do Pedido de Acordo Direto

Art. 28. O procedimento de análise nos pedidos de acordo direto relativos à 
Sétima Rodada de Conciliação de Precatórios rege-se pelas regras desta Seção.
Art. 29. De todo ato a ser praticado pelo requerente, será ele regularmente 
intimado pela 7ª CCP e pela Procuradoria-Geral do Estado, cujos prazos de 
comunicação de atos e de intimação serão contados:
I – Da data da assinatura da intimação pessoal, quando ocorrer o comparecimento 
do requerente ou de seu advogado na sede da PGE em Curitiba;
II – Da data da ciência do recebimento do Aviso de recebimento, quando a 
intimação for via postal;
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III – Da data da confi rmação da leitura do conteúdo da mensagem por meio 
eletrônico, se a intimação for eletrônica; caso não ocorra a leitura ou não seja 
possível aferir a leitura pelo interessado destinatário da mensagem, o prazo 
terá como termo inicial o terceiro dia útil seguinte ao do envio da mensagem 
eletrônica referente à intimação.
§1º Todos os atos do requerente, após a sua regular intimação, deverão ser 
praticados no prazo improrrogável de 10 (dez) dias corridos, contados segundo 
os critérios defi nidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo.
§2º O termo inicial do prazo indicado no § 1º deste artigo é o primeiro dia 
útil seguinte à data da intimação, sendo que o termo fi nal recairá sempre em 
dia útil ou de regular expediente na administração pública estadual, observado 
o disposto no inciso III do caput deste artigo quando a intimação for por 
mensagem eletrônica.
§3º Para atender o disposto no inciso III do caput deste artigo, a mensagem
eletrônica enviada pela 7ª CCP será pelo endereço eletrônico 7ccp@pge.pr.gov.
br, o qual será exclusivo para as intimações reguladas neste Decreto.
Art. 30. Todos os atos ofi ciosos que signifi quem a representação da 7ª CCP, 
bem como os atos impulsionadores do procedimento de análise dos pedidos, 
inclusive as intimações do requerente para a ciência de decisões exaradas no 
trâmite, será de responsabilidade do Procurador designado para o exercício da 
presidência da câmara, observado o contido no § 1º do artigo 2º da Lei nº 17.082, 
de 9 de fevereiro de 2012.
Art. 31. Defi nida a ordem de apreciação segundo o critério estabelecido no 
artigo 27 deste Decreto, os requerimentos passarão por uma análise prévia, para 
aferição da presença de pressupostos mínimos e de sua tempestividade.
Art. 32. O procedimento será encaminhado à presidência da 7ª CCP, ou para 
o Procurador do Estado designado, para formulação imediata de parecer 
conclusivo opinando pelo indeferimento liminar do pedido por ato decisório 
privativo do Procurador-Geral do Estado, conforme determina o § 1º do artigo 
2º deste Decreto, nas seguintes hipóteses:
I – Quando constatada a ausência de pressuposto mínimo para a conciliação 
requerida;
II – Quando o requerimento for formulado de forma intempestiva;
III – Quando o crédito de precatório indicado no pedido de acordo direto 
decorre de precatório sujeito a quaisquer das restrições e vedações contidas no 
artigo 14 deste Decreto, verifi cadas e descritas no âmbito dos autos judiciais no 
Juízo ou no Tribunal de origem ou na autuação do protocolo do precatório junto 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na data da formalização do pedido 
perante a 7ª CCP; e,
IV – Na hipótese do requerente deixar de acostar ao pedido inicial os 
documentos obrigatórios exigidos neste Decreto, ou, se for o caso, na hipótese 
de ter sido intimado pela 7ª CCP para essa fi nalidade.
Art. 33. Após a análise preliminar defi nida no artigo 31 deste Decreto, os 
protocolos administrativos dos pedidos de acordo direto serão formalmente 
distribuídos aos Procuradores do Estado designados para o desempenho dessa 
atribuição funcional, nos termos da norma contida no § 2º do artigo 2º deste 
Decreto.
§1º A distribuição para a análise do pedido, por ato da presidência da câmara, 
será feita a partir da observância do critério estabelecido para a ordem de 
apreciação dos pedidos no âmbito da 7ª CCP, nos termos do que está disciplinado 
no artigo 27 deste Decreto.
§2º Estando pendente providência a cargo do requerente, durante o trâmite do 
pedido, a 7ª CCP poderá promover a análise dos pedidos subsequentes e, sendo 
o caso, fi nalizar e formatar o Termo de Acordo Direto de pedido posicionado 
adiante.
Art. 34. Respeitando-se a proteção ao sigilo de dados e ao sigilo fi scal, o acesso 
a quaisquer elementos, informações ou ao que está documentado no protocolo 
do pedido de acordo direto somente será concedido ao requerente pessoa física, 
ao representante legal se o requerente for pessoa jurídica ou ao advogado que 
acostou procuração na forma como exige este Decreto, mediante requerimento 
por escrito dirigido à presidência da 7ª CCP.
Parágrafo único. No momento em que for disponibilizado o acesso de que 
trata o caput deste artigo, as pessoas acima nominadas serão devidamente 
identifi cadas mediante apresentação de identidade civil ou profi ssional 
apresentada  a qualquer servidor público lotado na 7ª CCP ou ao Procurador do 
Estado designado para a análise do pedido de acordo direto.
Art. 35. Da análise do pedido pelo Procurador do Estado designado para 
a relatoria do pedido, resultará a emissão de um parecer conclusivo em que 
opinará pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido de acordo direto, 
observado o disposto no artigo 33 deste Decreto.
§1º O parecer conclusivo, devidamente fundamentado, tem caráter opinativo 
e será subscrito pelo Procurador do Estado designado para a relatoria do 
protocolo, cabendo à 7ª CCP deliberar pela sua aprovação ou rejeição, mediante 
registro em ata subscrita pelos seus membros.
§2º Sendo aprovado pela 7ª CCP, da decisão será deduzido um termo de 
aprovação assinado pela presidência da câmara e que poderá ser acostado ao 
protocolo, o qual será encaminhado ao Procurador-Geral do Estado, a quem 
compete deferir ou indeferir o pedido, observado o disposto no § 1º do artigo 
10-A da Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 2012.
§3º A 7ª CCP adotará medidas para controle e numeração de todos os atos 
relevantes no trâmite dos protocolos, especialmente quanto aos pareceres 
conclusivos, às informações prestados ofi ciosamente por Procurador do Estado 
no âmbito do protocolo, aos Termos de Acordo Direto celebrados, além dos 

ofícios e memorandos expedidos a outros setores internos da Procuradoria-
Geral do Estado ou endereçados a outros órgãos públicos e destinatários 
privados.
Art. 36. Ressalvada a disciplina específi ca do artigo 32 deste Decreto, 
acarretará o indeferimento do pedido de acordo direto quando:
I – No mérito, se o crédito de precatório indicado pelo requerente não atender as 
exigências contidas neste Decreto;
II – O requerente formalizar pedido expresso de desistência da conciliação 
regulamentada neste Decreto, mediante requerimento dirigido à 7ª CCP com 
este propósito;
III – O requerente ou o seu advogado deixar de atender à exigência contida em 
intimação expedida pela 7ª CCP; e,
IV – O requerente ou o seu advogado deixar de atender à intimação para a 
assinatura do Termo de Acordo Direto, mesmo tendo sido deferida a conciliação 
requerida no pedido inicial.
Art. 37. Na hipótese de indeferimento, liminar ou não, do pedido de acordo 
direto regulamentado neste Decreto, a 7ª CCP adotará medidas para que sejam 
efetivadas as comunicações necessárias para amplo conhecimento dessa 
decisão, mediante expedição de ofícios ou memorandos para a Secretaria de 
Estado da Fazenda do Paraná, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, além 
dos setores especializados da Procuradoria-Geral do Estado para que adotem as 
medidas administrativas e judiciais aplicáveis à espécie.
Parágrafo único. Do indeferimento do pedido de acordo direto, por qualquer 
fundamento, o requerente será formalmente intimado, fornecendo-lhe cópia do 
ato decisório do Procurador-Geral do Estado e, caso solicite, cópia integral do 
protocolo relativo ao seu pedido.
Art. 38. Na hipótese de indeferimento liminar do pedido com fundamento no 
artigo 32 deste Decreto, ou na hipótese de indeferimento por rejeição no mérito 
do crédito de precatório por deliberação da 7ª CCP quando da análise regular 
do pedido, nos termos do que dispõe o artigo 36 deste Decreto, é vedada, em 
qualquer circunstância, a substituição do crédito reconhecido como inapto à 
conciliação por outro crédito de precatório pertencente ao mesmo requerente, 
no mesmo procedimento ou em protocolo aberto para esse fi m.
Art. 39. Na hipótese de deferimento, total ou parcial, do pedido, caberá a 
assessoria técnica da 7ª CCP a elaboração do cálculo do crédito de precatório 
e a respectiva memória descritiva do valor líquido do crédito e a apuração dos 
valores relativos às retenções legais, os quais serão quitados no acordo direto 
fi rmado.
Art. 40. Deferido o pedido de acordo direto, o requerente interessado e o 
respectivo representante legal investido nessa condição, além do seu advogado 
regularmente constituído na forma do artigo 23 deste Decreto, serão intimados 
pela 7ª CCP para comparecer à sede da Procuradoria-Geral do Estado, na 
Capital do Estado, para fi rmar presencialmente o respectivo Termo de Acordo 
Direto.
§1º O termo de acordo poderá ser subscrito pelo próprio requerente, mediante 
representante legalmente investido, ou, se assim optar, poderá ser representado 
por seu advogado constituído na forma do artigo 23 deste Decreto.
§2º O prazo para o comparecimento perante a 7ª CCP para a prática do ato 
descrito no caput deste artigo é de 10 (dez) dias corridos, contados segundo as 
regras do artigo 29 e observado o disposto no inciso IV do artigo 36, ambos 
deste Decreto.
§3º A intimação para a assinatura do Termo de Acordo Direto será instruída 
com cópia do parecer conclusivo, com cópia do ato decisório do Procurador-
Geral do Estado pelo deferimento do pedido, do próprio teor da intimação e 
uma minuta do termo de acordo direto.
Art. 41. O Termo de Acordo Direto conterá:
I – A identifi cação do requerente acordante, além da menção ao Procurador-
Geral como parte celebrante no acordo;
II – A individualização do precatório que deu origem ao crédito conciliado;
III – O valor percentual do crédito de precatório indicado no pedido original 
e o valor percentual efetivamente a ser quitado, sempre em relação ao credor 
originário, caso o crédito conciliado seja uma parte da totalidade do crédito 
desse credor;
IV – O valor nominal do crédito de precatório apurado pela assessoria técnica da 
câmara, atualizado para o mês em que for celebrado o acordo a ser homologado;
V – O valor percentual do crédito efetivamente aproveitado na conciliação, 
correspondente ao montante a ser quitado no acordo;
VI – Cláusula expressa de autorização para que a Procuradoria-Geral do Estado 
ou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná levantem o valor líquido do crédito 
de precatório, apurado segundo as regras deste Decreto, mediante a utilização 
dos recursos depositados em conta especialmente para este fi m e efetive o 
pagamento do valor nominal correspondente em favor do requerente;
VII – Cláusula específi ca discriminando os valores das retenções legais devidas 
a título de Imposto sobre a Renda e de Contribuição Previdenciária ofi cial, 
quando forem incidentes sobre o valor do crédito de precatório conciliado; e,
VIII – As assinaturas do Procurador-Geral do Estado e do requerente ou de seu 
advogado regularmente constituído na forma do artigo 23 deste Decreto, como 
partes acordantes na conciliação fi rmada.
Art. 42. A Procuradoria-Geral do Estado e a 7ª CCP promoverão a readequação, 
de forma defi nitiva, do valor nominal do crédito de precatório, segundo os 
critérios aplicáveis à espécie, calculando o percentual do crédito efetivamente 
quitado no acordo.
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Art. 43. A celebração do acordo implicará renúncia a qualquer discussão  acerca 
dos critérios de cálculo do valor percentual do crédito de precatório, apurado 
segundo os critérios estabelecidos neste Decreto, sendo que o pagamento, 
quando efetivado, após a homologação do acordo fi rmado, signifi cará a quitação 
integral do  montante do crédito conciliado, cujo valor será lançado em cláusula 
específi ca no Termo de Acordo Direto.
Art. 44. Sempre que possível, o acordo direto deve ser fi rmado e encaminhado 
o respectivo protocolo administrativo para a homologação pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná no mesmo mês da elaboração dos respectivos 
cálculos.
Art. 45. Devidamente instruído, após a assinatura dos acordantes, será extraída 
cópia integral do protocolo eletrônico e enviada uma via impressa, mediante 
expediente formal da 7ª CCP, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para 
a homologação exigida no artigo 11 da Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 2012.
Parágrafo único. No mesmo encaminhamento previsto no caput deste artigo, 
quando forem devidas, serão anexadas as guias para a quitação dos tributos 
devidos em face das retenções legais, conforme disciplina contida no artigo 18 
deste Decreto.
Art. 46. Na hipótese de não homologação do acordo pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná no mesmo mês de remessa do protocolo para esse fi m, 
deverá o valor do crédito de precatório ser atualizado e lançado no novo Termo 
de Acordo Direto, cabendo à 7ª CCP adotar medidas administrativas para o 
regular trâmite nesse procedimento.
Parágrafo único. Não homologado no mesmo mês de encaminhamento 
para esse fi m, não havendo irregularidade insanável e sendo passível de 
homologação subsequente, após a ciência, a 7ª CCP encaminhará ao Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná a planilha atualizada dos respectivos cálculos e 
de novas guias de recolhimento das retenções legais, quando devidas, além da 
atualização do respectivo Termo de Acordo Direto, se necessário.
Art. 47. O pagamento será feito com os recursos fi nanceiros destinados 
especifi camente à modalidade de acordo direto com precatórios, oriundos do 
repasse constitucional previsto no § 1º do artigo 102 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017.
Art. 48. Após a homologação e confi rmação do pagamento dos valores 
discriminados nos artigos anteriores, a 7ª CCP promoverá a intimação do 
requerente para que tome ciência do encerramento do procedimento e receba 
cópia em mídia eletrônica da integralidade do protocolo.

Seção IX
Disposições Finais e Transitórias

Art. 49. A 7ª CCP adotará medidas administrativas internas para que todos os 
setores e órgãos estatais, entidades e Juízos sejam comunicados das extinções 
decorrentes do acordo direto fi rmado e dos valores nominais dos créditos de 
precatórios e das retenções legais efetivados quitados.
Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 17 de janeiro de 2022, 201° da Independência e 134° da República.
 
    CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR             JOÃO CARLOS ORTEGA
                    Governador do Estado                                Chefe da Casa Civil

LETICIA FERREIRA DA SILVA
Procuradora-Geral do Estado

RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
Secretario de Estado da Fazenda

MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
Secretário de Estado da Administração e da Previdência
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ANEXO 1 A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 10083/2022 
Modelo de Requerimento (Art. 22 deste Decreto): para PESSOA JURÍDICA 

__________________________________________________________________ 

Senhores Membros da 7ª Câmara de Conciliação de Precatórios – 7ª CCP da Procuradoria-Geral 
do Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

  NONONONONONONONO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00 (principal), com endereço situado na(o)           (logradouro, 

número, sala/conjunto, bairro, cidade, estado, CEP)                           , telefone fixo (DDD) 0000-

0000 e telefone celular (DDD) 90000-0000, endereço eletrônico nononononono@nono.nono, 

tendo como representante legal o(a) Senhor(a) NONONONONONONO, (nacionalidade), 

(estado civil), inscrito no CPF sob nº 000.000.000-00 e portador do RG/CI nº 000000000000, 

SSP/PR (ou outro Estado), domiciliado na(o)           (logradouro, número, casa, bloco, ap., bairro, 

cidade, estado, CEP)                           , podendo ser contatado no telefone fixo (DDD) 0000-0000 

ou no telefone celular (DDD) 90000-0000, como também no endereço eletrônico 

nonononononono@nono.nono, neste ato representada por seu Advogado, 

NONONONONONONONONONO, regularmente inscrito na OAB, Seção do (Estado), sob nº 

000000, constituído nos termos da Procuração em anexo, com endereço profissional situado 

na(o)          (logradouro, número, sala/conjunto, bairro, cidade, estado, CEP)                           , 

podendo ser contatado no telefone fixo (DDD) 0000-0000 ou no telefone celular (DDD) 90000-

0000, ou no endereço eletrônico nonononononono@nono.nono, vem, respeitosamente, 

apresentar seu pedido de acordo direto com precatórios relativo à Sétima Rodada de Conciliação 

de Precatórios nos seguintes termos: 

1) Qualidade do Credor Requerente: (   ) originário / (   ) sucessor / (   ) cessionário* 
(* Obs.: incluem-se nessa última categoria o cessionário de sucessor e/ou o sucessor do 
cessionário). 
 

2) Crédito de Precatório indicado à conciliação: 

– Dados  do Crédito de Precatório: _____% (nonononononono por cento) relativo ao 

crédito total líquido (sobre 100%) do credor originário NONONONONONONONONO, 

extraído do Precatório nº 000.000/0000 (número/ano) junto ao TJPR, oriundo dos Autos 
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extraído do Precatório nº 000.000/0000 (número/ano) junto ao TJPR, oriundo dos Autos 

de Ação Ordinária (ou outra) nº (número)/(ano) ou número único do CNJ 0000000-

00.0000.8.16.0000, em trâmite no Juízo de Direito da ___ Vara ___________ da 

Comarca de _____________________, Paraná (ou do Tribunal ..., se for o caso), 

conforme demonstram os documentos ora acostados. 

 

3) Documentos obrigatórios que instruem o pedido: 

a) documento de identificação etc. 

b) ...  

  Diante do exposto, requer: 

a) o deferimento do pedido de acordo direto e, consequentemente, a intimação da requerente 

para subscrever o respectivo Termo de Acordo Direto; e, 

b) após a assinatura, a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para 

homologação do acordo celebrado e o subsequente pagamento do montante correspondente ao 

crédito de precatório objeto deste requerimento e, sendo o caso, dos valores relativos às 

retenções legais. 

 

  Pede Deferimento. 

 

  Curitiba, ____ de _________________ de 202__. 

 

 

(Assinatura) 
NONONONONONONONONO (nome) 

OAB/__ nº 00000000 
 
 
 
 
 

* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O REQUERIMENTO: 
 

 

* Obs. 1: se o requerente (credor originário ou cessionário) for titular de mais de um 

crédito (se cessionário) de um mesmo credor originário no precatório ou em outro 

de Ação Ordinária (ou outra) nº (número)/(ano) ou número único do CNJ 0000000-
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* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O REQUERIMENTO: 
 

 

* Obs. 1: se o requerente (credor originário ou cessionário) for titular de mais de um 
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crédito de precatório objeto deste requerimento e, sendo o caso, dos valores relativos às 

retenções legais. 

 

  Pede Deferimento. 

 

  Curitiba, ____ de _________________ de 202__. 

 

 

(Assinatura) 
NONONONONONONONONO (nome) 

OAB/__ nº 00000000 
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* Obs. 1: se o requerente (credor originário ou cessionário) for titular de mais de um 

crédito (se cessionário) de um mesmo credor originário no precatório ou em outro 
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00.0000.8.16.0000, em trâmite no Juízo de Direito da ___ Vara ___________ da 

Comarca de _____________________, Paraná (ou do Tribunal ..., se for o caso), 
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3) Documentos obrigatórios que instruem o pedido: 

a) documento de identificação etc. 
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  Diante do exposto, requer: 

a) o deferimento do pedido de acordo direto e, consequentemente, a intimação da requerente 
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* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O REQUERIMENTO: 
 

 

* Obs. 1: se o requerente (credor originário ou cessionário) for titular de mais de um 

crédito (se cessionário) de um mesmo credor originário no precatório ou em outro 

precatório,  deverá formular requerimentos apartados, atendendo o disposto no artigo 22, 

§ 3º do Decreto;  

* Obs. 2: se o cessionário for titular de mais de um crédito decorrente de dois ou mais 

credores originários do mesmo Precatório, devem ser indicados separadamente todos os 

créditos (fracionados), ainda que do mesmo precatório, observando a restrição imposta 

pelo artigo 3º, § 2º, do Decreto; 

* Obs. 3: o crédito está contido no precatório (crédito global); logo, a restrição imposta pelo 

artigo 3º, § 2º, do Decreto é quanto ao “número de precatórios” e não o número de 

“créditos” (§ 3º). 

* Obs. 4: ver o rol de documento obrigatórios (ver a Seção VII - artigos 22 e segs. do 

Decreto) a serem anexados ao requerimento, especialmente o rol previsto no artigo 25 do 

Decreto, entre outros. 
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ANEXO 2 A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 10083/2022 
Modelo de Requerimento (Art. 22 deste Decreto): para PESSOA FÍSICA) 

(* Obs.: modelo aplicável aos pedidos subscritos por pessoa física, firma individual ou se o advogado for o 
requerente credor no acordo) 

__________________________________________________________________ 

Senhores Membros da 7ª Câmara de Conciliação de Precatórios – 7ª CCP da Procuradoria-Geral 
do Estado do Paraná. 

 

 

 

 

  NONONONONONONONO, _____________(nacionalidade, estado civil, 

profissão)______________, portador do RG/CI (ou identidade profissional – p. ex.: OAB nº) nº 

00000000 e inscrito CPF sob nº 000.000.000-00, com endereço situado na(o)           (logradouro, 

número, sala/conjunto, bairro, cidade, estado, CEP)                           , podendo ser contatado no  

telefone fixo (DDD) 0000-0000 ou no telefone celular (DDD) 90000-0000, endereço eletrônico 

nononononono@nono.nono, neste ato representado por seu Advogado, 

NONONONONONONONONONO, regularmente inscrito na OAB, Seção do (Estado), sob nº 

000000, constituído nos termos da Procuração em anexo, com endereço profissional situado 

na(o)          (logradouro, número, sala/conjunto, bairro, cidade, estado, CEP)                           , 

podendo ser contatado no telefone fixo (DDD) 0000-0000 ou no telefone celular (DDD) 90000-

0000, ou no endereço eletrônico nonononononono@nono.nono, vem, respeitosamente, 

apresentar seu pedido de acordo direto com precatórios relativo à Sétima Rodada de Conciliação 

nos seguintes termos: 

1) Qualidade do Credor Requerente: (   ) originário / (   ) sucessor / (   ) cessionário* 
(* Obs.: incluem-se nessa última categoria o cessionário de sucessor e/ou o sucessor do 
cessionário) 

2) Crédito de Precatório indicado à conciliação: 

– Dados  do Crédito de Precatório: _____% (nonononononono por cento) relativo ao 

crédito total líquido (sobre 100%) do credor originário NONONONONONONONONO, 

extraído do Precatório nº 000.000/0000 (número/ano) junto ao TJPR, oriundo dos Autos 

de Ação Ordinária (ou outra) nº (número)/(ano) ou número único do CNJ 0000000-

00.0000.8.16.0000, em trâmite no Juízo de Direito da ___ Vara ___________ da 

Comarca de _____________________, Paraná (ou do Tribunal ..., se for o caso), 

conforme demonstram os documentos ora acostados. 
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número, sala/conjunto, bairro, cidade, estado, CEP)                           , podendo ser contatado no  

telefone fixo (DDD) 0000-0000 ou no telefone celular (DDD) 90000-0000, endereço eletrônico 

nononononono@nono.nono, neste ato representado por seu Advogado, 

NONONONONONONONONONO, regularmente inscrito na OAB, Seção do (Estado), sob nº 

000000, constituído nos termos da Procuração em anexo, com endereço profissional situado 

na(o)          (logradouro, número, sala/conjunto, bairro, cidade, estado, CEP)                           , 

podendo ser contatado no telefone fixo (DDD) 0000-0000 ou no telefone celular (DDD) 90000-
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apresentar seu pedido de acordo direto com precatórios relativo à Sétima Rodada de Conciliação 

nos seguintes termos: 

1) Qualidade do Credor Requerente: (   ) originário / (   ) sucessor / (   ) cessionário* 
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crédito total líquido (sobre 100%) do credor originário NONONONONONONONONO, 

extraído do Precatório nº 000.000/0000 (número/ano) junto ao TJPR, oriundo dos Autos 

de Ação Ordinária (ou outra) nº (número)/(ano) ou número único do CNJ 0000000-

00.0000.8.16.0000, em trâmite no Juízo de Direito da ___ Vara ___________ da 

Comarca de _____________________, Paraná (ou do Tribunal ..., se for o caso), 

conforme demonstram os documentos ora acostados. 
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ANEXO 2 A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 10083/2022 
Modelo de Requerimento (Art. 22 deste Decreto): para PESSOA FÍSICA) 

(* Obs.: modelo aplicável aos pedidos subscritos por pessoa física, firma individual ou se o advogado for o 
requerente credor no acordo) 

__________________________________________________________________ 

Senhores Membros da 7ª Câmara de Conciliação de Precatórios – 7ª CCP da Procuradoria-Geral 
do Estado do Paraná. 

 

 

 

 

  NONONONONONONONO, _____________(nacionalidade, estado civil, 

profissão)______________, portador do RG/CI (ou identidade profissional – p. ex.: OAB nº) nº 

00000000 e inscrito CPF sob nº 000.000.000-00, com endereço situado na(o)           (logradouro, 

número, sala/conjunto, bairro, cidade, estado, CEP)                           , podendo ser contatado no  

telefone fixo (DDD) 0000-0000 ou no telefone celular (DDD) 90000-0000, endereço eletrônico 

nononononono@nono.nono, neste ato representado por seu Advogado, 

NONONONONONONONONONO, regularmente inscrito na OAB, Seção do (Estado), sob nº 

000000, constituído nos termos da Procuração em anexo, com endereço profissional situado 

na(o)          (logradouro, número, sala/conjunto, bairro, cidade, estado, CEP)                           , 

podendo ser contatado no telefone fixo (DDD) 0000-0000 ou no telefone celular (DDD) 90000-

0000, ou no endereço eletrônico nonononononono@nono.nono, vem, respeitosamente, 

apresentar seu pedido de acordo direto com precatórios relativo à Sétima Rodada de Conciliação 

nos seguintes termos: 

1) Qualidade do Credor Requerente: (   ) originário / (   ) sucessor / (   ) cessionário* 
(* Obs.: incluem-se nessa última categoria o cessionário de sucessor e/ou o sucessor do 
cessionário) 

2) Crédito de Precatório indicado à conciliação: 

– Dados  do Crédito de Precatório: _____% (nonononononono por cento) relativo ao 

crédito total líquido (sobre 100%) do credor originário NONONONONONONONONO, 

extraído do Precatório nº 000.000/0000 (número/ano) junto ao TJPR, oriundo dos Autos 

de Ação Ordinária (ou outra) nº (número)/(ano) ou número único do CNJ 0000000-

00.0000.8.16.0000, em trâmite no Juízo de Direito da ___ Vara ___________ da 

Comarca de _____________________, Paraná (ou do Tribunal ..., se for o caso), 

conforme demonstram os documentos ora acostados. 

 

3) Documentos obrigatórios que instruem o pedido: 

a) documento de identificação etc. 

b) ...  

 

  Diante do exposto, requer: 

a) o deferimento do pedido de acordo direto e, consequentemente, a intimação da requerente 

para subscrever o respectivo Termo de Acordo Direto; e, 

b) após a assinatura, a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para 

homologação do acordo celebrado e o subsequente pagamento do montante correspondente ao 

crédito de precatório objeto deste requerimento e, sendo o caso, dos valores relativos às 

retenções legais. 

  Pede Deferimento. 

 

  Curitiba, ____ de _________________ de 202__. 

 

 

(Assinatura) 
NONONONONONONONONO (nome) 

OAB/__ nº 00000000 
 
 
 
 
 

* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O REQUERIMENTO: 
 

 

* Obs. 1: se o requerente (credor originário ou cessionário) for titular de mais de um 

crédito (se cessionário) de um mesmo credor originário no precatório ou em outro 

precatório,  deverá formular requerimentos apartados, atendendo o disposto no artigo 22, 

§ 3º do Decreto;  

* Obs. 2: se o cessionário for titular de mais de um crédito decorrente de dois ou mais 

credores originários do mesmo Precatório, devem ser indicados separadamente todos os 

créditos (fracionados), ainda que do mesmo precatório, observando a restrição imposta 
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homologação do acordo celebrado e o subsequente pagamento do montante correspondente ao 
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pelo artigo 3º, § 2º, do Decreto; 
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b) após a assinatura, a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para 
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para subscrever o respectivo Termo de Acordo Direto; e, 

b) após a assinatura, a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para 

homologação do acordo celebrado e o subsequente pagamento do montante correspondente ao 

crédito de precatório objeto deste requerimento e, sendo o caso, dos valores relativos às 

retenções legais. 

  Pede Deferimento. 

 

  Curitiba, ____ de _________________ de 202__. 
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créditos (fracionados), ainda que do mesmo precatório, observando a restrição imposta 

pelo artigo 3º, § 2º, do Decreto; 
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* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O REQUERIMENTO: 
 

 

* Obs. 1: se o requerente (credor originário ou cessionário) for titular de mais de um 
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pelo artigo 3º, § 2º, do Decreto; 

* Obs. 3: o crédito está contido no precatório (crédito global); logo, a restrição imposta pelo 

artigo 3º, § 2º, do Decreto é quanto ao “número de precatórios” e não o número de 

“créditos” (§ 3º). 

* Obs. 4: ver o rol de documento obrigatórios (ver a Seção VII - artigos 22 e segs. do 

Decreto) a serem anexados ao requerimento, especialmente o rol previsto no artigo 25 do 

Decreto, entre outros. 
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DECRETO Nº 10.084

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.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso V do art. 87 da Constituição Estadual, e 
considerando os Ajustes SINIEF 3, de 3 de abril de 2020, e 25, de 30 de julho de 
2020, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, 
e o contido no protocolado nº 18.404.431-5,

DECRETA:

Art. 1º Fica introduzida no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 7.871, 
de 29 de setembro de 2017, as seguintes alterações:
Alteração 624ª Fica acrescentado o inciso XXXV ao caput do art. 232:
“XXXV – Guia de Transporte de Valores Eletrônica – GTVe, modelo 64 (Ajuste 
SINIEF 3/2020).”
Alteração 625ª Fica acrescentado o Capítulo XI ao Subanexo I do Anexo III:

“CAPÍTULO XI
DA GUIA DE TRANSPORTE DE VALORES ELETRÔNICA GTV-E

(artigos 160 a 175)

Art. 160. A Guia de Transporte de Valores Eletrônica GTV-e, modelo 64, poderá 
ser emitida pelos contribuintes do ICMS, que realizarem transporte de valores nas 
condições previstas na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, e no Decreto Federal 
nº 89.056, de 24 de novembro de 1983, em substituição aos seguintes documentos 
instituídos pelo Ajuste SINIEF 20, de 22 de agosto de 1989 (Ajuste SINIEF 3/2020):
I - Guia de Transporte de Valores - GTV;
II - Extrato de Faturamento.
Parágrafo único. Considera-se GTV-e o documento emitido e armazenado 
eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar 
prestações de serviço de transporte de valores, cuja validade jurídica é garantida 

pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso de que trata o inciso 
II do caput do art. 166 deste Capítulo.
Art. 161. Ato COTEPE/ICMS publicará o Manual de Orientação do Contribuinte 
- MOC do CT-e contendo capítulo específico a respeito da GTV-e, disciplinando a 
definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre 
os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações 
das empresas emissoras de GTV-e.
Parágrafo único. Nota técnica publicada no Portal Nacional do CT-e poderá 
esclarecer questões referentes ao MOC.
Art. 162. Para emissão da GTV-e, o contribuinte deverá estar previamente 
credenciado como emissor do CT-e OS, modelo 67, e também ter como atividade 
no cadastro estadual a prestação de serviço de transporte de valores.
Art. 163. A GTV-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no MOC, 
por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 1º O arquivo digital da GTV-e deverá:
I - conter os dados que discriminam a carga: quantidade de volumes/malotes, espécie 
do valor (numerário, cheques, moeda, outros) e valor declarado de cada espécie;
II - ser identificado por chave de acesso composta por código numérico gerado pelo 
emitente, CNPJ do emitente, número e série da GTV-e;
III - ser elaborado no padrão XML (Extended Markup Language);
IV - possuir numeração sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e 
por série;
V - ser assinado digitalmente pelo emitente.
§ 2º Para a assinatura digital deverá ser utilizado certificado digital emitido dentro da 
cadeia de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 
que contenha o CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de 
garantir a autoria do documento digital.
§ 3º O contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da GTV-e, 
designadas por algarismos arábicos, em ordem crescente, vedada a utilização de 
subsérie, observado o disposto no MOC do CT-e.
§ 4º Quando o transportador efetuar prestação de serviço de transporte iniciada em 
unidade federada diversa daquela em que possui credenciamento, deverá utilizar 
séries distintas, observado o disposto no § 2º do art. 164 deste Capítulo.
§ 5º As GTV-e emitidas nas prestações de serviço previstas no § 4º deste artigo 
deverão ser consolidadas em CT-e OS distintos para cada unidade federada onde 
os serviços se iniciaram.
Art. 164.  O contribuinte credenciado deverá solicitar a concessão de Autorização 
de Uso da GTV-e mediante transmissão do arquivo digital da GTV-e via internet, 
por meio de protocolo de segurança ou criptografia, com utilização de software 
desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 1º O prazo máximo para autorização da GTV-e será até o momento da autorização 
do CT-e OS que a referencie.
§ 2º Quando o transportador estiver credenciado para emissão da GTV-e na unidade 
federada em que tiver início a prestação do serviço de transporte, a solicitação de 
autorização de uso deverá ser transmitida ao fisco desta unidade federada.
§ 3º Quando o transportador não estiver credenciado para emissão da GTV-e 
na unidade federada em que tiver início a prestação do serviço de transporte, a 
solicitação de autorização de uso deverá ser transmitida ao fisco em que estiver 
credenciado.
Art. 165.  Previamente à concessão da Autorização de Uso da GTV-e, o fisco 
competente analisará, no mínimo, os seguintes elementos:
I - a regularidade fiscal do emitente;
II - o credenciamento do emitente;
III - a autoria da assinatura do arquivo digital;
IV - a integridade do arquivo digital;
V - a observância ao leiaute do arquivo estabelecido no MOC do CT-e;
VI - a numeração e série do documento.
§ 1º A unidade federada que tiver interesse poderá, mediante protocolo, estabelecer 
que a autorização de uso será concedida pela mesma, mediante a utilização da 
infraestrutura tecnológica de outra unidade federada.
§ 2º Na situação constante do § 1º deste artigo, o fisco que autorizar o uso da GTV-e 
deverá observar as disposições constantes deste Capítulo estabelecidas para a 
administração tributária da unidade federada do contribuinte emitente.
Art. 166.  Do resultado da análise referida no art. 165 deste Capítulo, o fisco 
cientificará o emitente:
I - da rejeição do arquivo da GTV-e, em virtude de:
a) falha na recepção ou no processamento do arquivo;
b) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital;
c) emitente não credenciado para emissão da GTV-e ou emitente com irregularidade 
fiscal;
d) duplicidade do número da GTV-e;
e) falha na leitura do número da GTV-e;
f) erro no número do CNPJ, do CPF ou do CAD/ICMS;
g) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo da GTV-e;
II - da concessão da Autorização de Uso da GTV-e.
§ 1º Após a concessão da Autorização de Uso da GTV-e, o arquivo da GTV-e não 
poderá ser alterado.
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§ 2º A cientificação de que trata o caput deste artigo será efetuada mediante protocolo 
disponibilizado ao emitente ou a terceiro autorizado pelo emitente, via internet, 
contendo, conforme o caso, a “chave de acesso”, o número da GTV-e, a data e a 
hora do recebimento da solicitação pelo fisco e o número do protocolo, podendo 
ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital do fisco 
ou outro mecanismo de confirmação de recebimento.
§ 3º Não sendo concedida a Autorização de Uso, o protocolo de que trata o § 2º 
deste artigo conterá informações que justifiquem o motivo, de forma clara e precisa.
§ 4º Rejeitado o arquivo digital, o mesmo não será arquivado pelo fisco para 
consulta, sendo permitida, ao interessado, nova transmissão do arquivo da GTV-e 
nas hipóteses do inciso I, alíneas “a”, “b”, “e” ou “f” do caput deste artigo.
§ 5º A concessão da Autorização de Uso:
I - é resultado da aplicação de regras formais especificadas no MOC do CT-e e não 
implica convalidação das informações tributárias contidas na GTV-e;
II - identifica de forma única uma GTV-e por meio do conjunto de informações 
formado por CNPJ do emitente, número, série e ambiente de autorização.
 Art. 167. Concedida a Autorização de Uso da GTV-e, o fisco que autorizou a GTV-e 
deverá disponibilizá-la para:
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - a unidade federada:
a) de início da prestação do serviço de transporte;
b) de término da prestação do serviço de transporte;
c) do tomador do serviço;
III - a Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul.
§ 1º O fisco que autorizou a GTV-e, a Receita Federal do Brasil ou a Sefaz Virtual 
do Rio Grande do Sul também poderão transmiti-lo ou fornecer informações 
parciais para:
I - administrações tributárias estaduais e municipais, mediante prévio convênio 
ou protocolo;
II - outros órgãos da administração direta, indireta, fundações e autarquias, que 
necessitem de informações da GTV-e para desempenho de suas atividades, mediante 
prévio convênio.
§ 2º Na hipótese de o fisco da unidade federada do emitente realizar a transmissão 
prevista no caput deste artigo por intermédio de WebService, ficará responsável 
a Receita Federal do Brasil ou a Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul pelos 
procedimentos de que tratam os incisos do caput deste artigo ou pela disponibilização 
do acesso à GTV-e para as administrações tributárias que adotarem essa tecnologia.
Art. 168. O arquivo digital da GTV-e só poderá ser utilizado como documento 
fiscal, após ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da GTV-e, nos 
termos do inciso II do caput do art. 166 deste Capítulo.
Parágrafo único. Ainda que formalmente regular, será considerado documento fiscal 
inidôneo a GTV-e que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação 
ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não pagamento do imposto ou 
qualquer outra vantagem indevida.
Art. 169.  O transportador e o tomador do serviço de transporte deverão manter 
em arquivo digital as GTV-e pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a 
guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas ao fisco, quando solicitado.
Art. 170. Quando em decorrência de problemas técnicos não for possível transmitir 
a GTV-e para a unidade federada do emitente, ou obter resposta à solicitação de 
Autorização de Uso da GTV-e, o contribuinte deverá gerar novo arquivo, conforme 
definido no MOC, informando que a respectiva GTV-e foi emitida em contingência 
e transmitir a GTV-e para o Sistema de Sefaz Virtual de Contingência (SVC), nos 
termos dos artigos 163 a 165 deste Capítulo.
§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, o fisco da unidade federada do 
emitente poderá autorizar a GTV-e utilizando-se da infraestrutura tecnológica de 
outra unidade federada.
§ 2º Após a concessão da Autorização de Uso da GTV-e, conforme disposto no § 1º 
deste artigo, a unidade federada cuja infraestrutura foi utilizada deverá disponibilizar 
a GTV-e para a Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul, que disponibilizará para as UF 
interessadas, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 165 deste Capítulo.
 Art. 171. Após a concessão de Autorização de Uso da GTV-e, de que trata o inciso 
II do caput do art. 166 deste Capítulo, o emitente poderá solicitar o cancelamento 
da GTV-e, no prazo não superior ao da autorização do CT-e OS que a referencie, 
observadas as demais normas da legislação pertinente.
§ 1º O cancelamento somente poderá ser efetuado mediante Pedido de Cancelamento 
de GTV-e, transmitido pelo emitente ao fisco que autorizou a GTV-e.
§ 2° Cada Pedido de Cancelamento de GTV-e corresponderá a uma única Guia de 
Transporte de Valores Eletrônica, devendo atender ao leiaute estabelecido no MOC.
§ 3º O Pedido de Cancelamento de GTV-e deverá ser assinado pelo emitente com 
assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ de qualquer dos estabelecimentos 
do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.
§ 4° A transmissão do Pedido de Cancelamento da GTV-e será efetivada via internet, 
por meio de protocolo de segurança ou criptografia, podendo ser realizada por meio 
de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.
§ 5º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento da GTV-e será feita 
mediante protocolo disponibilizado ao emitente, via internet, contendo, conforme 
o caso, a “chave de acesso”, o número da GTV-e, a data e a hora do recebimento da 
solicitação pelo fisco da unidade federada do contribuinte e o número do protocolo, 
podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital 
do fisco ou outro mecanismo de confirmação de recebimento.

§ 6º Após o Cancelamento da GTV-e o fisco que recebeu o pedido deverá transmitir 
os respectivos documentos de Cancelamento da GTV-e para as administrações 
tributárias e entidades previstas no art. 167 deste Capítulo.
§ 7º A GTV-e não poderá ser cancelada após autorização do CT-e OS, modelo 67, 
que a referencie.
Art. 172. A ocorrência de fatos relacionados com uma GTV-e denomina-se “Evento 
da GTV-e”.
§ 1º Os eventos relacionados a uma GTV-e são:
I - Cancelamento, conforme disposto no art. 171 deste Capítulo;
II - CT-e OS Autorizado, registro de que uma GTV-e foi referenciada em um 
CT-e OS;
III - CT-e OS Cancelado, registro de que o CT-e OS que referenciava uma GTV-e 
foi cancelado.
§ 2º O fisco registrará os eventos previstos nos incisos II e III do § 1º deste artigo.
Art. 173. Os fiscos autorizadores de GTV-e poderão suspender, de forma temporária 
ou definitiva, o acesso aos seus respectivos ambientes autorizadores ao contribuinte 
que praticar, mesmo que de maneira não intencional, o uso indevido de tais ambientes 
em desacordo com os padrões estabelecidos no MOC.
§ 1º A suspensão, que tem por objetivo preservar o bom desempenho dos ambientes 
autorizadores de GTV-e, aplica-se aos diversos serviços disponibilizados aos 
contribuintes, impossibilitando, a quem estiver suspenso, o uso daqueles serviços 
por intervalo de tempo determinado, conforme especificado no MOC.
§ 2º Uma vez decorrido o prazo determinado para a suspensão, o acesso aos 
ambientes autorizadores será restabelecido automaticamente.
§ 3º A aplicação reiterada de suspensões por tempo determinado, conforme 
especificado no MOC, a critério do fisco, poderá ser determinada a suspensão 
definitiva do acesso do contribuinte aos ambientes autorizadores.
§ 4º O restabelecimento do acesso aos ambientes autorizadores ao contribuinte que 
tenha sofrido uma suspensão definitiva dependerá de liberação realizada pelo fisco 
da unidade federada onde estiver estabelecido.
Art. 174. Aplicam-se a GTV-e, no que couber, as normas dispostas na Subseção III 
da Seção VIII do Capítulo XII do Título I deste Regulamento, e demais disposições 
tributárias regentes relativas a prestação de serviço de transporte de valores.
Art. 175. Norma de procedimento fixará a obrigatoriedade do uso da GTV-e (Ajuste 
SINIEF 25/2020).”
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Curitiba, em 17 de janeiro de 2022, 201° da Independência e 134° da República.

    CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR             JOÃO CARLOS ORTEGA
                    Governador do Estado                                Chefe da Casa Civil            

RENE DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda

4331/2022

DECRETO Nº 10.085

Promove alteração no Anexo do Decreto 
Estadual nº 7.792, de 08 de junho de 2021 – que 
aprova o Sistema Rodoviário Estadual - 2020.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições que lhe confere os incisos V e VI do art. 87, da Constituição Estadual, 
e o contido no protocolado n° 18.068.777-7,

DECRETA:

Art. 1º Ficam introduzidas no Anexo do Decreto nº 7.792, de 8 de junho de 2021, 
as seguintes alterações:
Alteração 1 – Na página 33, as informações do trecho sob código 280S0150PRC, 
da rodovia PRC-280, passam a vigorar com a seguinte redação:
a) Código do Trecho: 280S0150PRC
I. De: ACESSO A MARIÓPOLIS
II. Para: ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL LAGO AZUL
III. Km inicial: 194,38
IV. Km final: 212,70
V. Extensão: 18,32 km
VI. Ref. 785 - Coordenada Inicial: -26°21’24,84”, -52°32’36,82”
VII. Ref. 786 - Coordenada Final: -26°16’27,04”, -52°40’53,53”

Alteração 2 – Na página 33, as informações do trecho sob código 280S0170PRC, 
da rodovia PRC-280, passam a vigorar com a seguinte redação:
b) Código do Trecho: 280S0170PRC
I. De: ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL LAGO AZUL
II. Para: ENTR. BR-158 PRC-158 (A)
III. Km inicial: 212,70
IV. Km final: 216,10
V. Extensão: 3,40 km
VI. Ref. 786 - Coordenada Inicial: -26°16’27,04”, -52°40’53,53”
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VII. Ref. 556 - Coordenada Final: -26°16’13,37”, -52°42’43,43”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 17 de janeiro de 2022, 201° da Independência e 134° da República.

    CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR             JOÃO CARLOS ORTEGA
                    Governador do Estado                                Chefe da Casa Civil            

SANDRO ALEX
Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística

4333/2022

DECRETO Nº 10.086

 Regulamenta, no âmbito da Administração Pública estadual, direta, autárquica e 
fundacional do Estado do Paraná, a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que 
“Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações 
Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”, a aquisição e incorporação de bens ao patrimônio 
público estadual, os procedimentos para intervenção estatal na propriedade 
privada e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere os incisos V e VI do art. 87, da Constituição Estadual, e tendo em vista o 
disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como o contido no 
protocolado sob nº 17.520.255-2,

DECRETA:
TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito da Administração Pública 
estadual, direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná, a Lei Federal 
nº 14.133, de 2021 que estabelece normas gerais de licitação e contratação para 
as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a aquisição e incorporação de bens 
ao patrimônio público estadual, os procedimentos para intervenção estatal na 
propriedade privada e dá outras providências.
Parágrafo único. Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal 
de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública poderão aderir à 
regulamentação de que trata este Decreto.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Além do previsto no art. 6º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, para os fi ns 
deste Regulamento, consideram-se:
I - Acordo corporativo de desconto - documento que defi ne os parâmetros para que 
os órgãos e entidades referidas no art. 1.º deste Regulamento possam utilizar, no 
caso de credenciamento em mercados fl uidos, a listagem de produtos e serviços e 
respectivos valores de referência, estabelecidos em conformidade com os termos 
e condições do Acordo em processos de contratação, prorrogação ou renovação 
contratual que englobem a aquisição de produtos ou contratação de serviços, com 
vistas a garantir os benefícios decorrentes de sua utilização, e subsidiar a análise 
de viabilidade da realização de compras centralizadas, quando possível;
II  - Ambiente comum de dados - ACD - local destinado à colaboração, 
compartilhamento, armazenamento e, principalmente ao adequado gerenciamento 
das informações produzidas durante o ciclo de vida dos empreendimentos, devendo 
ser acessível, de forma apropriada e segura, a todos os envolvidos na produção, 
gestão e acesso às informações dos empreendimentos públicos estaduais;
III  - Apetite a risco: nível de risco que o órgão está disposto a aceitar; 
IV - Apostila - instrumento que tem por objetivo registrar ou anotar novas 
condições que não alterem a essência da avença ou que não modifi quem as bases 
contratuais, seja no verso do termo de contrato ou por meio de outro documento 
a ser juntado a este termo, utilizada, em especial, para simples alteração na 
indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem 
modifi cação dos respectivos valores, e para reajustamento de preços previsto 
no edital e no contrato, bem como atualizações, compensações ou apenações 
fi nanceiras decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes; 
V - Área - extensão limitada de espaço bidimensional onde é realizada a obra ou 
serviço de engenharia e/ou arquitetura;  
VI - As built - expressão que signifi ca “como construído”, elaborado por meio de 
anotações e registros nos projetos originais das alterações havidas na execução da 
obra, para fi ns de ordenação do cadastro técnico do órgão contratante;
VII - Audiência pública - instrumento de apoio ao processo decisório da 
Administração Pública, com o objetivo de promover o diálogo entre os atores 
sociais, com o escopo de buscar soluções de questões que contenham interesse 
público relevante;
VIII  -  Autoridade máxima:
a) na Administração Direta, o Secretário de Estado e outras autoridades com as 
mesmas prerrogativas;
b) nas entidades autárquicas e fundacionais: o Diretor-Geral ou equivalente;
IX - Autoridade superior: autoridade hierarquicamente superior ao agente público 
que emitiu um ato administrativo;
X - Benefi ciários do tratamento diferenciado - microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedor individual, na forma do estabelecido na Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 
n.º 163, de 29 de outubro de 2013; 
XI - BDI - Benefícios e Despesas Indiretas - valor percentual que incide sobre o 
custo global de referência para realização da obra ou do serviço de engenharia e/
ou arquitetura;

XII - Building Information Modelling (BIM) ou Modelagem da Informação 
da Construção - conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a 
criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção, de 
modo colaborativo, que sirva a todos os participantes em qualquer etapa do ciclo 
de vida do empreendimento; 
XIII - Capacidade técnico-operacional – aptidão da licitante para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação; 
XIV - Capacidade técnico-profi ssional – aptidão dos membros da equipe técnica 
pertencente ao quadro permanente da licitante para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto 
da licitação; 
XV - Comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar 
chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio ofi cial de 
comunicação, assegurada a participação de servidor ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente do quadro de pessoal da Administração Pública;
XVI - Composição de custo unitário - detalhamento da origem do custo unitário 
de um serviço, com a indicação da quantidade de consumo de materiais, mão de 
obra e equipamentos e respectivos custos necessários à execução de uma unidade 
de medida do serviço;
XVII - Concedente - órgão ou entidade da Administração Pública direta e indireta 
do Estado do Paraná, responsável pela transferência dos recursos destinados à 
execução do objeto do convênio; 
XVIII - Condições gerais de contrato - normas gerais de aplicação obrigatória 
nos procedimentos promovidos pelos órgãos da Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional do Estado do Paraná, aprovadas pela Procuradoria Geral 
do Estado, em que constam todas as condições da avença, as quais constituem parte 
integrante e indissociável dos contratos de obras e serviços de engenharia e/ou 
arquitetura, independentemente de transcrição ou de qualquer outra formalidade, 
regendo as licitações e todos os atos conexos pelas normas ali enunciadas;
XIX - Consulta pública – processo que objetiva receber sugestões do administrado 
para auxiliar a Administração Pública em licitações, contratações, normas e 
orientações a respeito de licitações e contratações públicas; 
XX - Convenente - órgão ou entidade da Administração Pública direta e indireta, 
de qualquer esfera de governo e pessoa jurídica de direito privada com o qual 
a Administração Pública Estadual pactua a execução de programa, projeto, 
atividade ou evento mediante a celebração de convênio e acordo de cooperação;
XXI - Convênio – instrumento que formaliza qualquer acordo que envolva 
a transferência de recursos e que tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual e, de outro, órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, ou entidades 
privadas que não se caracterizem como organizações da sociedade civil, visando 
a execução de programa de governo, que compreenda a realização de projeto, 
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime 
de mútua cooperação;
XXII - Contrapartida - recursos fi nanceiros, bens ou serviços economicamente 
mensuráveis próprios do convenente a serem alocados no projeto;
XXIII - Coordenador BIM - responsável pelo processo de gestão da informação 
geométrica e não geométrica do projeto durante a elaboração do mesmo;  
XXIV - Critério – parâmetro para estabelecer e fundamentar uma escolha durante 
todo o processo de contratação; 
XXV - Critério de aceitabilidade de preço - parâmetros de preços máximos, 
unitários e globais a serem fi xados pela Administração Pública e publicados no 
edital de licitação para aceitação e julgamento das propostas dos licitantes;
XXVI - Cronograma de desembolso: previsão de transferência de recursos 
fi nanceiramente mensuráveis do concedente ao convenente, quando for o caso, 
em conformidade com a proposta de execução do plano de trabalho e com a 
disponibilidade fi nanceira; 
XXVII - Cronograma físico-fi nanceiro - representação gráfi ca do desenvolvimento 
dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração do contrato 
demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o respectivo 
valor fi nanceiro a ser despendido; 
XXVIII - Curva ABC - orçamento organizado de modo a destacar os itens, 
insumos, mão de obra e equipamentos que mais pesam no custo total de uma obra 
ou de um serviço, de forma que os elementos mais relevantes da tabela aparecem 
nas primeiras linhas, facilitando sua visualização e controle;  
XXIX - Custo global de referência - valor resultante do somatório dos custos totais 
de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço 
de engenharia e/ou arquitetura; 
XXX - Custo total de referência do serviço - valor resultante da multiplicação do 
quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário 
de referência; 
XXXI - Custo unitário de referência - valor unitário para execução de uma unidade 
de medida do serviço previsto no orçamento de referência; 
XXXII - Demandante – órgão ou entidade, titular de crédito, que solicita a outro 
órgão ou entidade a licitação e a contratação de um objeto; 
XXXIII - Desenho - representação gráfi ca do objeto a ser executado, elaborada 
de modo a permitir sua visualização em escala adequada, demonstrando formas, 
dimensões, funcionamento e especifi cações, perfeitamente defi nida em plantas, 
cortes, elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às normas técnicas pertinentes; 
XXXIV - Diretriz - conjunto de instruções ou indicações para a execução de um 
empreendimento; 
XXXV - Edifi cação (ou Edifício) - produto constituído por um conjunto de 
sistemas, elementos e componentes estabelecidos e integrados em conformidade 
com os princípios da engenharia e da arquitetura;
XXXVI - Empreendimento – a somatória e a relação entre as fases que visam a 
concretização de uma obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura; 
XXXVII - Empreitada - negócio jurídico por meio do qual a Administração 
Pública atribui a um contratado a obrigação de cumprir a execução de uma obra 
ou serviço de engenharia e/ou arquitetura; 
XXXVIII - Especifi cação Técnica - texto no qual se fi xam todas as regras 
e condições que se deve seguir para a execução do objeto, caracterizando 
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individualmente materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas 
construtivos a serem aplicados, o modo como será executado cada um dos serviços 
e critérios para a sua medição;
XXXIX - Estrutura de organização da informação - consiste na codifi cação dos 
componentes/elementos do modelo, de forma a facilitar o processo de gestão da 
informação durante todo o ciclo de vida do empreendimento;
 XL - Etapa - cada uma das partes em que se divide o desenvolvimento das obras 
ou serviços de engenharia e/ou arquitetura em relação aos prazos e cronogramas 
contratados;
XLI - Evento: ocorrência ou mudança em um conjunto específi co de circunstâncias;
 XLII - Fase – cada uma das atividades com características próprias desenvolvidas 
durante o processo de execução do contrato para aquisição de bens ou contratação 
de serviços em geral, obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura;
 XLIII - Folha de fechamento - folha de capa do orçamento estimativo na qual, no 
cabeçalho, deverão estar descritos o nome da obra ou serviço de engenharia e/ou 
arquitetura a ser executado; sua localização, incluindo coordenadas geográfi cas; 
o órgão ou entidade usuária; a data de elaboração do orçamento estimativo e/ou 
folha de rosto; o número do protocolo integrado; o número do levantamento caso 
houver e o responsável pelo levantamento com respectivo número de registro no 
Conselho de Classe;
 XLIV - Folha resumo - folha que resume os totais parciais de cada etapa dos 
projetos;
XLV - Formato neutro – expressão máxima do conceito Open BIM, formato de 
arquivo aberto e neutro que visa facilitar a interoperabilidade entre os diferentes 
profi ssionais e softwares envolvidos que permite o intercâmbio entre projetos 
elaborados em diferentes softwares sem perda ou distorção de informação, sendo;
XLVI - GMS – Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – sistema 
eletrônico de informações do setor responsável pelo cadastramento e habilitação 
de pessoas físicas ou jurídicas que desejarem se tornar fornecedores, contratados, 
credenciados dos órgãos da Administração Direta, autárquica e fundacional da 
Administração Indireta do Estado do Paraná, bem como para registro dos itens 
a serem licitados e o gerenciamento da ata de registro de preços e sanções 
administrativas;
XLVII - Gerenciamento de riscos: processo para identifi car, analisar, avaliar, 
tratar, registrar, monitorar e comunicar potenciais eventos ou situações, que visa 
dar razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da instituição e é composto 
pelas seguintes etapas:
a) identifi cação de riscos: processo de busca, reconhecimento e descrição de 
riscos, que envolve a identifi cação de suas fontes, causas e consequências 
potenciais, podendo envolver dados históricos, análises teóricas, opiniões de 
pessoas informadas e de especialistas, e as necessidades das partes interessadas;
b) análise de riscos: compreensão das causas e consequências imediatas, 
envolvendo a consideração detalhada de incertezas, fontes de risco, cenários, 
controles e sua efi cácia;
c) avaliação de riscos: processo que visa apoiar decisões sobre como responder a 
riscos e que envolve a comparação de resultados da análise de riscos com o apetite 
a risco da instituição;
d) tratamento de riscos: qualquer ação adotada para lidar com risco, podendo 
consistir em:
1. evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar qualquer atividade à 
qual o risco está relacionado;
2. mitigar o risco em sua probabilidade de ocorrência e/ou suas consequências;
3. compartilhar o risco com outra parte; e
4. aceitar o risco por uma escolha consciente e justifi cada;
e) monitoramento de riscos: consiste nas atividades de controle, coleta e análise 
de informações, registro de resultados e relato que por meio das quais se mensura 
a aplicação das respostas aos riscos;
XLVIII - Gerente BIM ou BIM Manager – o responsável por planejar e 
implementar a metodologia BIM na empresa/instituição pública ou privada e 
desempenhar papel estratégico, bem como intermediar a relação entre a alta gestão 
e o responsável pela coordenação de projeto;
XLIX - Impacto - consequência resultante da ocorrência do evento;
L   - Incerteza - incapacidade de saber com antecedência real a ocorrência de 
eventos futuros;
 LI   - Inspeção predial - avaliação do estado da edifi cação e de suas partes 
constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção;
LII  - Instituição sem fi ns lucrativos: entidade que não distribui lucros, 
aplicando eventual superávit de suas contas, integralmente, à manutenção e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
LIII - Instrumento de Medição de Resultados - mecanismo que defi ne, em bases 
compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis 
esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 
pagamento;
LIV - Instrumentos congêneres a convênio –acordos cooperativos com 
denominação diversa de convênio, mas que possuem mesma natureza jurídica ;
LV - Insumos - todos os elementos necessários para a construção da obra ou 
serviço de qualquer natureza, considerados individualmente, incluindo materiais, 
mão de obra e equipamentos;
LVI - Lance negativo - lance em que a disputa alcança ou parte do preço zero, 
dispondo-se os licitantes a pagarem para a Administração Pública pela execução 
do contrato;
 LVII - Levantamento topográfi co cadastral - levantamento planimétrico acrescido 
da determinação planimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao nível e 
acima do solo e de interesse à sua fi nalidade, tais como: limites de vegetação 
ou de culturas, cercas internas, edifi cações, benfeitorias, posteamentos, barrancos, 
árvores isoladas, valos, valas, drenagem natural e artifi cial;
 LVIII - Manutenção predial - conjunto de atividades a serem realizadas ao longo 
da vida da edifi cação para conservar ou recuperar sua capacidade funcional e de 
seus sistemas constituintes, de modo a atender as necessidades e segurança dos 
seus usuários;

 LIX - Memória de cálculo - apresentação de informações sufi cientes para 
subsidiarem o levantamento das quantidades bens a serem adquiridos ou de 
serviços a serem realizados e a fácil compreensão dos itens planilhados;
 LX - Memorial descritivo - descrição detalhada da obra projetada ou a projetar, na 
forma de texto, em que são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como 
suas justifi cativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando 
as informações contidas nos desenhos;
LXI - Meta - parcela quantifi cável do objeto descrita no plano de trabalho;
LXII - Metodologia paramétrica - consiste em metodologia para a elaboração 
de orçamentos, exclusivamente nos casos dos serviços para os quais não 
haja detalhamento sufi ciente no anteprojeto de engenharia, de modo que os 
quantitativos sejam estimados por meio de índices médios com a utilização de 
parâmetros de custos ou de quantidades de parcelas do empreendimento obtidos a 
partir de obras com características similares;
LXIII - Metodologia expedita –  método para a elaboração de orçamentos, 
exclusivo para serviços em que não há detalhamento sufi ciente no anteprojeto de 
engenharia, de modo que os quantitativos sejam estimados por meio de índices 
médios com a utilização de parâmetros de custos ou de quantidades de parcelas do 
empreendimento obtidos a partir de obras com características similares;
LXIV - Microempreendedor individual - o empresário individual a que se refere 
o art. 966 da Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que 
tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior no limite estabelecido em 
Lei federal, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar 
pela sistemática no artigo 18-A da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006;
LXV - Microempresa ou empresa de pequeno porte - a sociedade empresária, 
a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresário como defi nido pelo art. 3º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 
2006;
LXVI - Negociação - procedimento em que a Administração Pública, por 
intermédio de agentes públicos, negocia com licitantes, contratados e/ou 
benefi ciários de ata de registro de preços, as condições da proposta e/ou do contrato 
com um ou mais dentre eles, não se aplicando ao Título VIII deste Regulamento;
 LXVII - Norma - documento, normalmente produzido por um órgão ofi cial 
acreditado para tal, que estabelece regras, diretrizes, ou características acerca de 
um material, produto, processo ou serviço;
LXVIII - Nível de risco - magnitude de um risco expressa em termos da relação 
de suas consequências e probabilidades de ocorrência;
LXIX - Objeto - o produto do contrato, convênio ou termo de cooperação, 
observados o programa de trabalho e as suas fi nalidades;
LXX  - Obra comum de engenharia – - obra objetivamente padronizável em termos 
de desempenho e qualidade, que implica intervenção no meio ambiente por meio 
de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova 
o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características 
originais de bem imóvel;
LXXI - Obra especial de engenharia – obra que, por sua alta heterogeneidade 
ou complexidade, não pode se enquadrar na defi nição constante do inciso LXX 
deste artigo;
LXXII - Obras e serviços de engenharia com complexidade técnica - aqueles que 
envolvam alta especialização na área de engenharia e arquitetura, como fator de 
extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que 
demonstrem difi culdade no gerenciamento de atividades interconectadas e que 
não possam ser padronizadas;
LXXIII - Obras e serviços de engenharia com complexidade operacional - 
aqueles que possuem propriedades que o tornam difícil de entender, prever e 
manter seu comportamento geral sob controle, mesmo que existam informações 
razoavelmente completas sobre o sistema do projeto, e que possuem um alto grau 
de incerteza e imprevisibilidade, derivadas do próprio projeto e do seu contexto e 
que não possam ser padronizadas;
LXXIV - Open BIM - abordagem universal utilizada em projetos realizados de 
forma colaborativa entre todos os partícipes, sendo elaborados e gerenciados por 
padrões e fl uxos abertos de trabalho;
 LXXV - Orçamento para obras e serviços e serviços de engenharia - avaliação do 
custo total da obra tendo como base preços dos insumos praticados no mercado 
ou valores de referência e levantamentos de quantidades de materiais e serviços 
obtidos a partir do conteúdo do desenho, memorial descritivo e especifi cação 
técnica;
 LXXVI - Orçamento de referência para obras e serviços e serviços de engenharia - 
detalhamento do preço global de referência que expressa a descrição, quantidades 
e custos unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de 
custos unitários, necessários à execução da obra e compatíveis com o projeto que 
integra o edital de licitação;
  LXXVII - Órgão ou entidade titular do crédito – órgão ou entidade detentora de 
crédito aprovado pela Lei Orçamentária Anual ou crédito adicional;
 LXXVIII - Planilha analítica – documento que relaciona os serviços que 
compõem uma obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura de forma detalhada, 
com as suas respectivas composições de custos unitários;
 LXXIX - Planilha sintética – documento que relaciona os serviços que compõem 
uma obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura de forma simplifi cada, 
constando, no mínimo, a etapa, descrição, quantidade, unidade de medida, custo 
unitário, custo total e somatórias;
LXXX - Plano de Execução BIM (PEB) - consiste no documento que descreve o 
conjunto de informações em nível sufi ciente para defi nir o processo de trabalho 
em BIM, que deve ser previamente elaborado pela contratante e posteriormente 
detalhado pela contratada;
LXXXI - Plano de trabalho - peça integrante do convênio ou termo de cooperação, 
que especifi ca as razões para celebração, descrição do objeto, metas e etapas a 
serem atingidas, plano de aplicação dos recursos, cronograma de desembolso, 
prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação;
LXXXII - Prazo de execução do contrato - prazo estipulado no contrato 
administrativo para a execução e entrega do objeto contratado;
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LXXXIII - Preclusão - acidente processual que decorre da perda d o direito de 
se manifestar em dado momento no processo, seja pela perda do prazo, pela não 
apreciação das normas ou pela perda do momento oportuno;
LXXXIV - Preclusão lógica - perda da faculdade/poder processual por se ter 
praticado ato incompatível com seu exercício;
LXXXV - Preço estimado - valor obtido a partir de método matemático aplicado 
em série de preços coletados, devendo desconsiderar, na sua formação, os valores 
inexequíveis, os inconsistentes e os excessivamente elevados;
 LXXXVI - Preço global de referência - valor do custo global de referência 
acrescido do valor de BDI;
 LXXXVII - Programa de Necessidades - conjunto de características e 
condições necessárias ao desenvolvimento das atividades dos futuros usuários 
do empreendimento e que, adequadamente consideradas, defi nem e originam a 
proposição para o empreendimento a ser realizado;
LXXXVIII - Projeto – documento de planejamento para licitação e contratação 
que pode ser expresso por meio de um dos seguintes instrumentos: termo de 
referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executivo;
LXXXIX - Prestação de contas - procedimento de acompanhamento sistemático 
que conterá elementos que permitam verifi car, sob os aspectos técnicos e 
fi nanceiros, a execução integral do objeto dos convênios e o alcance dos resultados 
previstos;
XC - Regra - norma impositiva para estabelecer o padrão geral acerca dos 
materiais, produtos, processos, obras ou serviços, inclusive de engenharia e/ou 
arquitetura;
XCI - Requisitos de informação de projeto - especifi cação detalhada das 
necessidades da contratante conforme às especifi cidades do objeto licitado;
XCII - Risco - desvio potencial em relação aos objetivos esperados, podendo 
ser positivo, negativo ou ambos, e abordar, criar ou resultar em oportunidades 
e ameaças;
XCIII - Risco à integridade - risco de fraude, atos de corrupção ou desvio de 
conduta profi ssional considerada ética pelo ordenamento jurídico;
 XCIV - Setor Jurídico - unidade orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, 
responsável pela atividade consultiva da Administração Pública estadual;
XCV - Sistema de Informações Geográfi cas – SIG - conjunto de sistemas de 
softwares e hardwares capazes de produzir, armazenar, processar, analisar e 
representar inúmeras informações sobre o espaço geográfi co, tendo como produto 
fi nal mapas temáticos, imagens de satélites, cartas topográfi cas, gráfi cos e tabelas;
XCVI - Sistemas estruturantes de tecnologia da informação – sistema com suporte 
de tecnologia da informação fundamental e imprescindível para planejamento, 
coordenação e execução de ações no âmbito da Administração Pública do Estado 
do Paraná, incluindo atividades auxiliares, desde que comum a dois ou mais órgãos 
e que necessite de coordenação central ou que esteja relacionado diretamente à 
execução das competências institucionalmente cominadas por lei ou decreto;
XCVII - Soluções baseadas em software de uso disseminado - relação de soluções 
de TIC, ofertadas no mercado, por grandes fabricantes de software, com uso 
difundido nos órgãos e entidades da Administração Pública estadual, que possuem 
condições padronizadas, tais como nome da solução, descrição, níveis de serviço, 
preço máximo de compra de item de TIC, entre outros, defi nidas pelo Conselho 
Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - CETIC, criado pela Lei 
Estadual nº 17.480, de 10 de janeiro de 2013;
XCVIII - Tecnologias compatíveis com o BIM - equipamentos utilizados para 
apoiar o processo BIM, podendo ser utilizadas em diferentes fases do ciclo de 
vida do empreendimento;
XCIX - Tecnologia da Informação e de Comunicação (TIC) - disciplina que 
comporta o amplo espectro de tecnologias para processamento de dados e 
informações, incluindo software, hardware, tecnologias de comunicações e 
serviços relacionados, não incluindo, em regra, tecnologias embarcadas que não 
geram dados para uso corporativo;
 C     - Termo de Constatação - verifi cação in loco das condições em que se encontra 
a obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura na data da realização da vistoria 
pelo servidor ou empregado público efetivo pertencente ao quadro permanente 
do órgão ou entidade convenente designada que não participaram e não tem 
responsabilidade pela fi scalização da obra;
CI   - Termo de cooperação - instrumento que formaliza qualquer acordo sem 
transferência de recursos fi nanceiros e que tenha como partícipe, de um lado, 
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e, de outro, órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, ou 
entidades privadas que não se caracterizem como organizações da sociedade civil, 
visando à execução de programa de governo, que envolva a realização de projeto, 
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime 
de mútua cooperação;
CII    - Termo aditivo - instrumento que tenha por objetivo a modifi cação do 
contrato, convênio ou termo de cooperação já celebrado, formalizado durante sua 
vigência, vedada a alteração do objeto aprovado;
CIII - Tomada de contas especial -  processo administrativo para apuração dos 
fatos, identifi cação dos responsáveis e quantifi cação do dano, quando constatada 
omissão do dever de prestar contas ou não comprovação da aplicação dos 
recursos repassados pelo Estado na forma prevista no inciso VI do art. 1º da Lei 
Complementar estadual n.º 113, de 15 de dezembro de 2005, da ocorrência de 
desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, da prática 
de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
CIV - Transferência de recurso - repasses fi nanceiros, transmissão de bens, 
execução de serviços e toda atividade que possa ser mensurada monetariamente;
CV - Unidade descentralizada – unidade recebedora da descentralização do 
crédito orçamentário;
CVI  - Unidade gestora -  Unidade orçamentária ou administrativa investida 
do poder de gerir recursos orçamentários e fi nanceiros, próprios ou sob 
descentralização;
CVII - Usos pretendidos - visa estabelecer para quê determinada informação 
gráfi ca e ou não gráfi ca, exigida pela contratante, será utilizada, permeando todo o 

ciclo de vida do empreendimento;
CVIII - Valor global do contrato - valor total da remuneração a ser paga pela 
Administração Pública à contratada e previsto no ato de celebração do contrato 
para a aquisição de bens, contratação de serviços em geral, obras e serviços de 
engenharia e/ou arquitetura;
CIX - Value for Money (VfM) – metodologia consistente na avaliação do uso 
efetivo, efi ciente e econômico dos recursos, levando em consideração os custos e 
benefícios relevantes, associados à aferição dos riscos e atributos não relacionados 
com o preço, de forma a estabelecer a maior utilidade para o gasto público;
CX - Vigência do contrato - período em que é mantida a relação jurídica contratual 
do órgão ou entidade contratante com a contratada.

CAPÍTULO III
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS

Seção I
Da Designação dos Agentes Públicos para o Exercício de Funções Essenciais

Art. 3º Compete à autoridade máxima do órgão ou entidade promotora da licitação 
a designação da comissão de contratação, do agente de contratação, inclusive do 
pregoeiro, e dos componentes das respectivas equipes de apoio para a condução 
do certame.
§1º Somente poderá atuar como membro de comissão de contratação, agente 
de contratação, inclusive pregoeiro, o servidor que tenha realizado capacitação 
específi ca atestada por certifi cação profi ssional emitida por escola de governo 
criada e mantida pelo poder público para exercer tal atribuição.
§2º Os agentes públicos para o exercício de funções essenciais deverão ser 
designados pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados 
públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, 
acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 
executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame 
até a homologação.

Subseção I
Do Agente de Contratação e do Pregoeiro

Art. 4º O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, é o agente público 
designado pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados 
públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, 
acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 
executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame 
até a homologação, e possui as seguintes atribuições:
I  - auxiliar, quando solicitado, na elaboração dos atos da fase interna que não são 
suas atribuições;
II  - coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
III - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 
ao edital e aos anexos;
IV - iniciar e conduzir a sessão pública da licitação;
V - receber e examinar as credenciais e proceder ao credenciamento dos 
interessados;
VI - receber e examinar a declaração dos licitantes dando ciência da regularidade 
quanto às condições de habilitação;
VII - verifi car a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 
no edital;
VIII - coordenar a sessão pública e o envio de lances e propostas;
IX   - verifi car e julgar as condições de habilitação;
X    - conduzir a etapa competitiva dos lances e propostas;
XI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar 
licitantes em razão de vícios insanáveis;
XII - receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a 
decisão, encaminhá-los à autoridade competente;
XIII - proceder à classifi cação dos proponentes depois de encerrados os lances;
XIV - indicar a proposta ou o lance de menor preço e a sua aceitabilidade;
XV - indicar o vencedor do certame;
XVI - no caso de licitação presencial, receber os envelopes das propostas de preço 
e dos documentos de habilitação, proceder à abertura dos envelopes das propostas 
de preço, ao seu exame e à classifi cação dos proponentes;
XVII - negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
XVIII - elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;
XIX - instruir e conduzir os procedimentos auxiliares e os procedimentos para 
contratação direta;
XX  - encaminhar o processo licitatório, devidamente instruído, após a sua 
conclusão, às autoridades competentes para a homologação e contratação;
XXI - propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação;
XXII - propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo 
para apuração de responsabilidade;
XXIII - inserir os dados referentes ao procedimento licitatório e/ou à contratação 
direta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio ofi cial da 
Administração Pública na internet, e providenciar as publicações previstas em lei, 
quando não houver setor responsável por estas atribuições.
Parágrafo único. O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, poderá solicitar 
manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da 
entidade, a fi m de subsidiar sua decisão.

Subseção II
Da Equipe de Apoio

Art. 5º Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação nas etapas do 
processo licitatório.
Parágrafo único. A equipe de apoio deverá ser integrada por agentes públicos do 
órgão ou entidade licitante.
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Subseção III
Da Comissão de Contratação

Art. 6º A comissão de contratação permanente ou especial deverá ser formada por, 
no mínimo, 3 (três) membros, devendo a maioria dos integrantes ser servidores 
efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente de órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual.
§1º Caso a licitação seja realizada na modalidade diálogo competitivo, a comissão 
de contratação deverá ser composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou 
empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes de órgão ou entidade 
da Administração Pública estadual, admitida a contratação de profi ssionais para 
assessoramento técnico da comissão.
§2º Os membros da comissão de contratação responderão solidariamente por todos 
os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição 
individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que 
houver sido tomada a decisão.
§3º A comissão de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria 
jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fi m de subsidiar sua 
decisão.
§4º A comissão de contratação será presidida por um servidor efetivo ou empregado 
público dos quadros permanentes de órgão ou entidade da Administração Pública 
estadual, o qual terá, no que couber, as atribuições do agente de contratação, 
conforme estabelece o art. 4º deste Regulamento.
Art. 7º São competentes para designar as comissões de licitação, homologar o 
julgamento e adjudicar o objeto ao licitante vencedor, as autoridades máximas dos 
órgãos e entidades a que se refere o art. 1º deste Regulamento.
Art. 8º A comissão de contratação poderá instruir os procedimentos auxiliares e 
os procedimentos para contratação direta, além das competências estabelecidas 
para o agente de contratação descritas no art. 4º deste Regulamento, no que couber.
Art. 9º No caso da modalidade concurso e nas demais licitações que utilizam o 
critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, o julgamento será efetuado por 
uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido 
conhecimento da matéria em exame, agentes públicos ou não.
Parágrafo único. A comissão a que se refere o caput deste artigo, no caso de 
concurso para elaboração de documentos técnicos poderá, em relação à formação 
em arquitetura e engenharia, ser homogênea ou heterogênea, podendo ser 
constituída exclusivamente por profi ssionais servidores ou empregados públicos 
com formação nessas áreas.

Subseção IV
Do Gestor de Contrato

Art. 10. O gestor do contrato é o gerente funcional, designado pela autoridade 
máxima, ou por quem ela delegar, com atribuições administrativas e a função de 
administrar o contrato, desde sua concepção até a fi nalização, especialmente:
I   - analisar a documentação que antecede o pagamento;
II  - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato;
III   - analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fi scal do contrato;
IV  - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
V   - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais 
documentos relativos ao objeto contratado;
VI   - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de 
serviços;
VII  - efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fi scais e 
trabalhistas da contratada no sistema GMS, quando couber, bem como no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
VIII - preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado 
pelo setor responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços;
IX   - inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP);
X    - outras atividades compatíveis com a função.
Parágrafo único. O gestor de contratos deverá ser, preferencialmente, servidor 
ou empregado público efetivo pertencente ao quadro permanente do órgão ou 
entidade contratante, e previamente designado pela autoridade administrativa 
signatária do contrato.

Subseção V
Do Fiscal de Contrato

Art. 11. O fi scal de contrato é o servidor efetivo ou empregado público dos quadros 
permanentes da Administração Pública designado pela autoridade máxima, ou por 
quem ela delegar, para acompanhar e fi scalizar a prestação dos serviços.
§1º O fi scal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados.
§2º A verifi cação da adequação do cumprimento do contrato deverá ser realizada 
com base nos critérios previstos neste Regulamento.
§3º O fi scal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas 
áreas de engenharia ou arquitetura.
Art. 12. A função de fi scal de contrato deve ser atribuída a servidor com 
experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para 
auxiliar o gestor do contrato quanto à fi scalização dos aspectos administrativos e 
técnicos do contrato, e especialmente:
I - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências 
surgidas na execução do objeto contratado;
II  - expedir, através de notifi cações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e 
fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos 
serviços;
III  - proceder, conforme cronograma físico-fi nanceiro, as medições dos serviços 
executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme 

disposto em contrato;
IV  - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive 
manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços 
ou a execução de obras;
V   - conferir e certifi car as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;
VI   - proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;
VII - determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas 
e legais, especifi cações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a 
perfeita execução do objeto;
VIII - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de 
segurança do trabalho;
IX   - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou 
indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou 
as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento 
dos serviços;
X  - receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se 
for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de 
problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;
XI   -   dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;
XII   -  verifi car a correta aplicação dos materiais;
XIII - requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no 
sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou 
dos bens a serem adquiridos;
XIV  - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o 
recebimento do objeto contratado, quando for o caso;
XV - propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo 
para apuração de responsabilidade;
XVI - no caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constantes 
nos incisos I ao XV:
a)  manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART’s do CREA e/ou RRT’s 
do CAU referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e 
fi scalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-fi nanceiro 
e os demais elementos instrutores;
a)  vistar o diário de obras, certifi cando-se de seu correto preenchimento;
b)  verifi car a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos 
aspectos ambientais;
XVII  - outras atividades compatíveis com a função.
§1º A fi scalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§2º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
§3º A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fi scalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 
no que couber:
I   - os resultados alcançados em relação à contratada, com a verifi cação dos prazos 
de execução e da qualidade demandada;
II   -  os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profi ssional exigidas;
III  - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de 
execução estabelecida;
V  - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
VI - a satisfação do público usuário.
§4º O fi scal do contrato deverá verifi car se houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em 
caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova 
a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021.
§5º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verifi cada com o documento da contratada que contenha a relação detalhada 
deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas 
quantidades e especifi cações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
§6º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento 
convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, 
conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capítulo I do Título IV, ambos 
da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§7º Na fi scalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 
nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 
contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:
I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:
a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e 
de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, §3º da Constituição Federal, 
sob pena de rescisão contratual;
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;
d) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível;
e) pagamento do 13º salário;
f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na 
forma da Lei;
g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o 
caso;
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h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;
i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais 
como a RAIS e o CAGED;
j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo 
ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e
k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 
empregados vinculados ao contrato.
II - No caso de cooperativas:
a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de 
responsabilidade do cooperado;
b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de 
responsabilidade da Cooperativa;
c) comprovante de distribuição de sobras e produção;
d) comprovante da aplicação do FATES – Fundo Assistência Técnica Educacional 
e Social;
e) comprovante da aplicação em fundo de reserva;
f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e
g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades 
cooperativas.
III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis 
de Interesse Público – OSCIP’s e as Organizações Sociais, será exigida a 
comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação 
que rege as respectivas organizações.
§8º Além do cumprimento do §7º deste artigo, na fi scalização do cumprimento 
das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação 
exclusiva, serão realizadas entrevistas, a partir de seleção por amostragem, com 
os trabalhadores da contratada para verifi car as anotações contidas em, CTPS, 
devendo ser observadas, entre outras questões, a data de início do contrato de 
trabalho, função exercida, a remuneração, gozo de férias, horas extras, eventuais 
alterações dos contratos de trabalho e, se necessário, fi scalizar no local de trabalho 
do empregado.

Subseção VI
Da Autoridade Máxima

 Art. 13. Caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela 
licitação ou contratação, ou a quem delegar, a que se refere este Regulamento, de 
acordo com as atribuições previstas em Lei, Regulamento e no Regimento Interno 
do órgão ou da entidade promotora da licitação:
I   - examinar e decidir as impugnações e os pedidos 
de esclarecimentos ao edital e aos anexos, quando encaminhados pelo agente de 
contratação, pregoeiro, ou presidente de Comissão de Contratação;
II  - promover gestão por competências para o desempenho das funções essenciais 
à execução da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e deste Regulamento;
III - designar o agente de contratação, membros de comissão de contratação e os 
membros da equipe de apoio;
IV - determinar a utilização do provedor do sistema indicado pela Secretaria de 
Estado da Administração e da Previdência;
V   - autorizar a abertura do processo licitatório;
VI  - decidir os recursos contra os atos do agente de contratação, do pregoeiro ou 
da comissão de contratação, quando este mantiver sua decisão;
VII - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
VIII - homologar o resultado da licitação;
IX   - celebrar o contrato e assinar a ata de registro de preços; e
X   - autorizar a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade 
e julgá-lo, na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e deste Regulamento.
§1º A autorização para a abertura do processo licitatório é o último ato anterior à 
publicação do edital;
§2º As atribuições previstas neste artigo são delegáveis à autoridade responsável 
pelo nível de gerência do órgão ou entidade, salvo as constantes dos incisos I, III, 
V, VI, VII, VIII, IX e X, observado o disposto na Lei 19.848, de 3 de maio de 2019 
e na Lei 20.656, de 3 de agosto de 2021.

CAPÍTULO IV
DO PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

Art. 14. As autoridades máximas dos órgãos e entidades da Administração 
Públicas estadual são responsáveis pela governança das contratações e devem 
implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles 
internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os 
respectivos contratos, promover um ambiente íntegro e confi ável, assegurar o 
alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias 
e promover efi ciência, efetividade e efi cácia em suas contratações.
Parágrafo único. A governança das contratações deve ter os seguintes objetivos:
I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 
vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de 
vida do objeto;
II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 
competição;
III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente 
inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável;
V - promover a internalização de tecnologias diferenciadas e sistemas construtivos 
inovadores que promovam a melhoria na produtividade, sustentabilidade 
ambiental, efi ciência e qualidade.

Seção I
Do Estudo Técnico Preliminar

Art. 15. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento constitutivo da primeira 

etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público 
envolvido e a sua melhor solução e dá base aos projetos a serem elaborados caso 
se conclua pela viabilidade da contratação.
§1º O estudo técnico preliminar a que se refere o caput deste artigo deverá 
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir 
a avaliação da viabilidade técnica socioeconômica, sociocultural e ambiental da 
contratação, abordando todas as questões técnicas, mercadológicas e de gestão da 
contratação, e conterá os seguintes elementos:
 I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 
resolvido sob a perspectiva do interesse público;
 II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, 
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento 
da Administração;
 III - requisitos da contratação;
 IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem 
interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de 
escala;
 V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis 
para a contratação, e justifi cativa técnica e econômica da escolha do tipo de 
solução a contratar, podendo, entre outras opções:
a)  ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos 
e entidades, com objetivo de identifi car a existência de novas metodologias, 
tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e
a)  ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente 
com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.
 VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada, quando couber, dos preços 
unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 
suporte, que poderão constar de anexo classifi cado, se a Administração optar por 
preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
 VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
 VIII - justifi cativas para o parcelamento ou não da contratação;
 IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e fi nanceiros disponíveis;
 X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração 
do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 
fi scalização e gestão contratual;
 XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;
 XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 
recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e 
refugos, quando aplicável;
 XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 
atendimento da necessidade a que se destina.
§2º A Administração, independentemente da formulação ou implementação de 
matriz de risco, deverá proceder a uma análise dos riscos que possam comprometer 
o sucesso da licitação ou da contratação direta e da boa execução contratual.
§3º A análise a que se refere o §2º deste artigo, sempre que possível, deve levar 
em consideração o histórico de licitações, inclusive as desertas ou frustradas, 
e contratações anteriores com objeto semelhante, aferindo-se e sanando-se, 
de antemão, eventuais questões controversas, erros ou incongruências do 
procedimento
§4º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam 
causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à efi ciência do 
respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e 
operação do bem, serviço ou obra.
§5º Entende-se por contratações correlatas, de que trata o inciso XI do caput 
deste artigo, aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si e 
contratações interdependentes aquelas em que a execução da contratação tratada 
poderá afetar ou ser afetada por outras contratações da Administração Pública.
§6º Ao fi nal da elaboração dos ETP, deve-se avaliar a necessidade de classifi cá-los 
nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 16. O ETP deverá ser elaborado pelo órgão ou entidade demandante, podendo 
ser auxiliado por outros órgãos ou entidades da Administração Pública com 
expertise relativa ao objeto que se pretende contratar.
Art. 17. O Sistema ETP digital constitui a ferramenta informatizada, 
disponibilizada pela Secretaria responsável pela operacionalização do Portal de 
Compras do Governo Estadual, para elaboração dos ETP.
§1º Deverão ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual do Sistema 
ETP digital, de responsabilidade da Secretaria responsável pela operacionalização 
do Portal de Compras do Governo Estadual, para acesso ao sistema e elaboração 
dos ETP.
§2º O órgão ou entidade que não possuir acesso ao Sistema ETP digital a que se 
refere o caput deste artigo, poderá adotar, nos termos da Portaria nº 355, de 9 de 
agosto de 2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério de Economia, o Sistema ETP Digital do Governo Federal, 
ou o que vier a substituí-lo.

Subseção I
Dos Critérios para as Contratações Centradas no Desenvolvimento 

Sustentável

Art. 18. As contratações realizadas pelos órgãos e entidades referidos no art. 1º, 
deverão ser planejadas e projetadas centradas no desenvolvimento sustentável, 
com equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio 
ambiente, o respeito à cultura, a democratização das políticas públicas, visando ao 
desenvolvimento social da presente e futuras gerações.
§1º Ficam estabelecidos como parâmetros, para fundamentar uma escolha 
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durante todo o processo de contratação de uma obra ou serviço de engenharia 
e/ou arquitetura, os critérios socioeconômico, socioambiental, sociocultural e 
sociopolítico.
§2º Na análise de um dos critérios deverá ser verifi cado o impacto das possíveis 
implicações nos demais em relação à possibilidade da contratação ou da não, de 
forma a ser aferido o binômio possibilidade e necessidade.
§3º Ao serem analisados, em cada caso, os critérios referidos no §1º, deverá haver 
uma interconexão e ponderação entre eles, de modo que haja equilíbrio no sentido 
de visar ao desenvolvimento sustentável.

Seção II
Do Termo de Referência

Art. 19. O Termo de Referência é o documento elaborado a partir de estudos 
técnicos preliminares e deve conter o conjunto de elementos necessários e 
sufi cientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem 
contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração 
a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, 
gestão e fi scalização do contrato.
§1º O termo de referência deverá ser elaborado de acordo com os requisitos 
previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e 
deverá conter as seguintes informações:
I - defi nição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 
contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
 II - fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos 
preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, 
no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
 III - descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 
objeto;
 IV - requisitos da contratação;
 V - modelo de execução do objeto, que consiste na defi nição de como o 
contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 
encerramento;
 VI - modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será 
acompanhada e fi scalizada pelo órgão ou entidade;
 VII - critérios de medição e de pagamento;
 VIII - forma e critérios de seleção do fornecedor;
 IX - estimativas do valor da contratação, acompanhadas, quando couber, dos 
preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe 
dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os 
respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classifi cado;
  X   - a adequação orçamentária e compatibilidade com a lei 
de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual;
 XI - especifi cação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de 
padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, 
durabilidade e segurança;
 XII - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos 
provisório e defi nitivo, quando for o caso;
XIII - especifi cação da garantia exigida e das condições de manutenção e 
assistência técnica, quando for o caso;
XIV - avaliação da necessidade de inserir como obrigação do contratado a 
execução de logística reversa;
XV  - formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério de reajuste, 
quando for o caso.
§2º O termo de referência deverá ser elaborado pelo órgão ou entidade demandante, 
podendo ser auxiliado por outros órgãos ou entidades da Administração Pública 
com expertise relativa ao objeto que se pretende contratar.
§3º O termo de referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador 
de despesas ou outra autoridade competente, por meio de despacho motivado, 
indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto 
aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-fi nanceiro 
de desembolso, se for o caso.

Seção III
Da Centralização dos Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços

Art. 20. Compete à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 
executar as atividades de administração de materiais e serviços e suas licitações, 
observadas as regras de competências e procedimentos para a realização de 
despesas da Administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná, 
estabelecer os parâmetros e procedimentos referentes aos respectivos contratos, 
bem como:
 I - instituir instrumentos que permitam a centralização dos procedimentos de 
aquisição e contratação de bens e serviços;
 II  - criar catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços, admitida a 
adoção justifi cada do catálogo do Poder Executivo federal;
 III - estabelecer critérios para formação de preços para aquisições e serviços, e/ou 
criar banco de preços para os mesmos fi ns, podendo, para tanto, valer-se de banco 
de preços de âmbito federal ou estadual.
§1º O catálogo referido nos incisos II do caput deste artigo poderá ser utilizado 
em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior 
desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase 
interna de licitações, assim como as especifi cações dos respectivos objetos, 
conforme disposto em regulamento.
§2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 
II do caput deste artigo deverá ser justifi cada por escrito e anexada ao respectivo 
processo licitatório.

Seção IV
Do Plano de Contratações Anual

Art. 21. A Secretaria de Estado do Planejamento deverá elaborar o Plano 

de Contratações Anual do Estado – PCA-E, com o objetivo de racionalizar as 
contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento 
com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis 
orçamentárias.
§1º Os órgãos e entidades da Administração Pública estadual deverão elaborar 
seus próprios Planos estaduais de Contratação – PAC e encaminhar à Secretaria de 
Estado do Planejamento, até o dia 31 de julho de cada ano, os subsídios necessários 
para a elaboração do PCA-E relativo ao ano seguinte, contendo, no mínimo:
I - as compras, as obras e os serviços, geral e de engenharia, a serem realizados 
no ano subsequente;
II - a estimativa de recursos fi nanceiros necessários para as contratações a que se 
refere o inciso I deste artigo.
§2º Compete à Secretaria de Estado do Planejamento:
I  - estabelecer, por ato administrativo próprio, a forma de recebimento dos PACs 
a que se refere o §1º deste artigo;
II - encaminhar o PCA-E consolidado à Secretaria de Estado da Fazenda até o dia 
15 de agosto, a fi m de apoiar a elaboração da lei orçamentária anual referente ao 
exercício seguinte.
Art. 22. O planejamento de compras, obras, serviços geral e de engenharia deverá 
considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
I  - condições de aquisição, contratação e pagamento semelhantes às do setor 
privado;
II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;
III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de 
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, 
mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;
IV - condições de guarda e armazenamento, no caso de compras, que não 
permitam a deterioração do material;
V - condições de manutenção quando do planejamento e da contratação de obras 
e serviços de engenharia;
VI - atendimento aos princípios:
a) da padronização, considerada a compatibilidade de especifi cações estéticas, 
técnicas ou de desempenho, quando couber;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;
c) da responsabilidade fi scal, mediante a comparação da despesa estimada com a 
prevista no orçamento.
§1º Durante a sua execução, os PCAs de cada órgão ou entidade poderão ser 
alterados, desde que haja justifi cativa dos fatos que ensejaram a mudança 
da necessidade de contratação, e antes do encaminhamento do projeto de lei 
orçamentária anual à Assembleia Legislativa, mediante aprovação de sua 
autoridade máxima, ou a quem delegar, e posterior envio à Secretaria do 
Planejamento para inclusão do PCA-E.
§2º O PCA-E e suas alterações deverão ser divulgados e mantidos à disposição 
do público em sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná e será observado 
pelos órgãos e entidades estaduais na realização de licitações e na execução dos 
contratos.
Art. 23. O órgão ou entidade, ao elaborar o Plano de Contratações Anual, deverá 
informar:
I     - o tipo de item, com a completa caracterização;
II    - a unidade de fornecimento do item;
III   - quantidade a ser adquirida ou contratada;
IV   - descrição sucinta do objeto;
V    - justifi cativa para a aquisição ou contratação;
VI   - estimativa preliminar do valor;
VII  - o grau de prioridade da compra ou contratação;
VIII - a data desejada para a compra ou contratação;
IX   - se há vinculação ou dependência com a contratação de outro item para sua 
execução, visando a determinar a sequência em que os respectivos procedimentos 
licitatórios serão realizados; e
X   - as diretrizes de pagamento em ordem cronológica e eventuais alterações.
Art. 24. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que 
trata o art. 21 a 23 deste Regulamento, e com as leis orçamentárias, bem como 
abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem 
interferir na contratação, compreendidos:
I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico 
preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
II - a defi nição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo 
de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
III - a defi nição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e 
ofertadas e das condições de recebimento;
IV - o orçamento estimado, por meio de metodologia compatíveis com o objeto e 
os elementos técnicos instrutores do procedimento;
V - a elaboração do edital de licitação;
VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 
obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução 
de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de 
escala;
VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a 
adequação e efi ciência da forma de combinação desses parâmetros, para os fi ns de 
seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a 
Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justifi cativa 
de exigências de qualifi cação técnica, mediante indicação das parcelas de maior 
relevância técnica ou valor signifi cativo do objeto, e de qualifi cação econômico-
fi nanceira, justifi cativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas 
técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, 
e justifi cativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa 
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execução contratual;
XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, 
observado o art. 24 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§1º A competência para elaborar, assinar as minutas dos editais, submetê-las ao 
órgão jurídico,  bem como encaminhar o instrumento convocatório à autoridade 
competente para a autorização, será determinada por ato próprio do órgão ou 
entidade licitante;
§2º Quando se tratar de minuta padrão com objeto defi nido elaborada pela 
Procuradoria Geral do Estado o procedimento seguirá o disposto em regulamento 
próprio.
Art. 25. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Estado do 
Planejamento, que poderá expedir normas complementares para o procedimento 
de elaboração do Plano de Contratações Anual do Estado.

Seção V
Da Legalidade Orçamentária da Obrigação Administrativa

Subseção I
Disposições Gerais

Art. 26. O sistema orçamentário composto pelo plano plurianual, pela lei de 
diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentária do Estado conforma, autoriza e 
evidencia, por meio de seus próprios princípios, regras e conceitos, as obrigações 
administrativas, sem que com estas se confundam.
Art. 27. A obrigação administrativa tem por fontes a lei, o contrato administrativo, 
convênio, ou ato de reconhecimento expresso, não sendo originada pela lei de 
orçamento anual em si, que tem efi cácias autorizativa e restritiva em relação à 
correspondente despesa, mediante os limites quantitativos e qualitativos de seus 
créditos orçamentários e adicionais.
Parágrafo único. Para os fi ns deste Regulamento, entende-se como despesa 
a aplicação de receita ou recurso fi nanceiro por parte de autoridade ou agente 
público competente para a execução de atividade de interesse público ou execução 
de atividade destinada a satisfazer fi nalidade pública e nos termos de crédito 
orçamentário vigente ou restos a pagar.
Art. 28. A toda obrigação administrativa onerosa contraída por órgão, fundo 
ou entidade pertencente ao orçamento público, quando autorizada pela lei 
orçamentária anual, corresponde uma obrigação de pagamento paralela, de 
natureza orçamentária, que é constituída pelo ato de empenho da despesa pública 
e sujeita a uma condição suspensiva, a sua liquidação, nos termos do art. 58 e 63 
da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 29. A obrigação orçamentária de pagamento sujeita-se ao princípio da 
anualidade, mas não impede que a obrigação administrativa se estenda para além 
do exercício fi nanceiro nas hipóteses autorizadas pela Lei 14.133, de 2021 e 
conforme o instrumento contratual que lhe dá origem.
Art. 30. A adequação orçamentária da despesa e sua compatibilidade com a lei 
de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual devem ser aferidas 
e declaradas pelo ordenador de despesa, com base em informações da 
unidade administrativa competente, consoante critérios e formatos indicados em 
regulamento específi co e nos termos dos artigos 16 da Lei Complementar Federal 
nº. 101, de 4 de maio de 2000 e do art. 12 da Lei Complementar nº. 231, de 17 de 
dezembro de 2020, do Estado do Paraná.
§1º A adequação orçamentária da despesa deve ser renovada anualmente e será 
objeto de apostilamento contratual.
§2º A adequação orçamentária da despesa considerada irrelevante será regida pela 
lei de diretrizes orçamentárias do Estado.
Art. 31. A instauração de certame licitatório e de procedimento de contratação 
direta que tenham por objeto obrigação a ser cumprida nos dois primeiros meses 
do exercício seguinte será realizada somente após o envio do projeto de lei 
orçamentária à Assembleia Legislativa do Estado.
§1º A adequação orçamentária da despesa da que trata o caput deste artigo 
será assegurada, em caráter provisório, excepcional e cautelar, por meio de 
informação técnica emitida pela unidade administrativa competente e sob 
controle da Diretoria de Orçamento Estadual, com base no orçamento a ser 
aprovado e nos termos do Decreto n.º 3.169, de 22 de outubro de 2019.
§2º O ordenador da despesa não poderá emitir o ato de autorização que lhe compete 
antes da decisão proferida pela Diretoria de Orçamento Estadual a respeito.
§3º O empenho da despesa autorizada nos termos deste artigo será realizado 
previamente ao início do cumprimento da obrigação pela contratada e apenas 
mediante ratifi cação da adequação da despesa pelas autoridades competentes, após 
a entrada em vigor da lei orçamentária anual pertinente.
§4º O procedimento previsto neste artigo fi ca reservado para contratações 
emergenciais, bem como outras contratações diretas e licitações que não possam 
aguardar o início do exercício fi nanceiro seguinte, consoante justifi cativa do 
ordenador da despesa publicada na imprensa ofi cial.
§5º A não aprovação do crédito orçamentário indicado em caráter provisório 
constitui causa de não homologação do certame licitatório e de anulação do 
contrato, sem ônus para a Administração, ressalvada a hipótese do art. 149 da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021.
§6º O instrumento convocatório ou ato de contratação direta deverá conter 
cláusula expressa da condição de validade da licitação e contratação à aprovação 
do crédito orçamentário indicado, na forma e montante sufi ciente para realização 
do empenho.
Art. 32. Padece de invalidade a despesa contratual realizada com base em crédito 
orçamentário inadequado ao objeto da obrigação, nos termos do art. 167, I e II, da 
Constituição Federal e do art. 5º da Lei 4.320, de 1964.

Subseção II
Da Execução da Despesa Contratual

Art. 33. O empenho da despesa não excederá o valor das obrigações administrativas 
a serem cumpridas no exercício fi nanceiro em curso.
Art. 34. Quando a obrigação administrativa onerosa for viabilizada por execução 
descentralizada de crédito orçamentário, o respectivo termo deverá constar 
do processo de contratação e seu código será expressamente referenciado nos 

documentos de adequação orçamentária da despesa fi rmados pelo ordenador de 
despesa e pelos servidores da unidade administrativa competente, sem prejuízo de 
sua indicação no instrumento contratual ou congênere.

Subseção III
Regras Gerais para o Pagamento

Art. 35. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei Federal n.º 
14.133, de 2021 e pelo disposto neste Regulamento, sem prejuízo das disposições 
constantes das normas gerais de fi nanças públicas, no que couber.
Parágrafo único. O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo 
não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após 
comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já 
deduzidas as glosas e notas de débitos.
Art. 36. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento 
em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

Subseção IV
Do Pagamento de Indenização Referente à Obrigações Administrativas

Art. 37. O pagamento da indenização de que tratam os arts. 149 e 150 da Lei 
14.133, de 2021, deverá ser precedido do reconhecimento da obrigação de 
pagamento pela autoridade máxima, ou autoridade delegatária em nível de 
gerência, observando-se ainda o disposto nos arts. 58 a 70 da Lei 4.320, de 1964 e 
as normas de execução fi nanceira do Estado do Paraná.
§1º O reconhecimento da obrigação de pagamento pela autoridade competente 
deverá ocorrer em processo administrativo específi co, cujos autos deverão ser 
apensados ao processo principal da contratação, ainda que o contrato já não esteja 
em vigor;
§2º O ato de reconhecimento da obrigação de pagamento objeto deste artigo 
deverá ser publicado na imprensa ofi cial do Estado e deverá preencher os 
seguintes requisitos:
I    - identifi cação do credor/favorecido;
II   - descrição do bem, material ou serviço adquirido/contratado;
III  - data de vencimento do compromisso;
IV  - importância exata a pagar;
V   - documentos fi scais comprobatórios;
VI  - certifi cação do cumprimento da obrigação pelo credor/favorecido;
VII - indicação do motivo pelo qual a despesa não foi empenhada ou paga na 
época própria;
VIII - demonstração de que a nulidade não seja imputável ao benefi ciário da 
despesa;
IX  - demonstração de que o valor a ser pago está em conformidade com os 
praticados pelo mercado;
X   - observância da ordem cronológica para pagamento ou justifi cativa de seu 
descumprimento, nos termos do regulamento específi co;
XI  - apuração de eventuais responsabilidades, nos termos do Código de Processo 
Administrativo estadual – Lei nº 20.656, de 2021.

Subseção V
Da Ordem Cronológica do Dever de Pagamento

Art. 38. A ordem de pagamento das obrigações contratuais será subdividida 
pelas seguintes categorias de contratos no âmbito de cada órgão ou entidade da 
Administração:
I   - fornecimento de bens;
II  - locações;
III - prestação de serviços; ou
IV - realização de obras.
Art. 39. A ordem cronológica terá como marco inicial, para efeito de inclusão 
do crédito na sequência de pagamentos, o momento em que o órgão ou entidade 
contratante atestar a execução do objeto do contrato, com base em nota fi scal, 
fatura ou documento equivalente.
§1º O critério disposto no caput não se aplica aos casos em que a obrigação de 
pagamento for exigível antecipadamente, nos termos deste Regulamento, sem 
prejuízo da ordem cronológica por categoria contratual.
§2º Nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de 
mão de obra, a situação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, 
previdenciárias ou referentes ao FGTS não afeta o ingresso do pagamento na ordem 
cronológica de exigibilidades, podendo, nesse caso, a unidade administrativa 
contratante reter parte do pagamento devido à contratada, limitada a retenção ao 
valor inadimplido.
§3º Regularizada a situação do contratado, este será reposicionado na ordem 
cronológica.
§4º No caso de insufi ciência de recursos fi nanceiros disponíveis para quitação 
integral da obrigação ou controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a 
dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no 
prazo previsto para pagamento, permanecendo o saldo remanescente na mesma 
posição da ordem cronológica.
§5º A inscrição da despesa em restos a pagar não altera por si só a sua posição na 
ordem cronológica de pagamentos do órgão ou entidade.
Art. 40. Os pagamentos de despesas de pequeno valor, bem como aqueles 
decorrentes de suprimentos de fundos e fundos rotativos, serão ordenados 
separadamente, em listas classifi catórias especiais mantidas na unidade por ordem 
cronológica das datas de suas exigibilidades, observadas a categorias de contratos 
dispostas no art. 38 deste Regulamento.
Art. 41. As diretrizes para a priorização de pagamentos entre as categorias 
contratuais indicadas no art. 38 deste Regulamento e para eventuais alterações da 
ordem cronológica por categoria contratual serão defi nidas e justifi cadas no plano 
de contratações anual do órgão ou entidade.
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Art. 42. Observadas as diretrizes defi nidas no plano de contratações anual do 
órgão ou entidade, o ordenador de despesa poderá alterar a ordem cronológica de 
pagamentos mediante prévia justifi cativa, e posterior comunicação ao órgão de 
controle interno e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes 
situações:
I - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do 
contrato;
II  - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso 
de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
III  - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 
integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades 
fi nalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade 
da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão 
institucional.
§1º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput deste 
artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo 
aos órgãos de controle a sua fi scalização.
§2º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específi ca 
de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus 
pagamentos, bem como as justifi cativas que fundamentarem a eventual alteração 
dessa ordem.
§3º Para os fi ns do caput deste artigo, o acesso às informações indicadas no §2º 
poderá ser disponibilizado aos órgãos de controle interno e ao Tribunal de Contas 
do Estado por meio de termo de cooperação, observada a Lei n. 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.
Art. 43. A ordem cronológica prevista no art. 38 deste Regulamento não se aplica 
aos pagamentos decorrentes de:
I   - diárias e inscrições em cursos de aperfeiçoamento dos servidores;
II - folha de pessoal, despesas previdenciárias, encargos sociais e remuneração de 
estagiários contratados mediante convênios;
III - parcelas indenizatórias de verbas salariais;
IV - serviços prestados mediante concessão, como energia elétrica, água tratada e 
esgoto, telefonia e comunicação de dados;
V - seguro obrigatório e opcional de veículos, taxas anuais de licenciamento e 
multas veiculares;
VI - obrigações tributárias, serviços da dívida pública, precatórios, decisões 
judiciais, multas de entidades governamentais ou decisões dos Tribunais de 
Contas;
VII - auxílios fi nanceiros, contribuições, subvenções econômicas, subvenções 
sociais, indenizações e restituições; e
VIII - rateio pela participação em consórcio público.

Subseção VI
Da Remuneração Variável

Art. 44. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de 
engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao 
desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios 
de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega defi nidos no edital de licitação 
e no contrato.
§1º O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor 
economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à 
implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à 
conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específi ca.
§2º A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite 
orçamentário fi xado pela Administração para a contratação.

Subseção VII
Da Antecipação de Pagamento

Art. 45. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a 
parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou 
à prestação de serviços.
§1º A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível 
economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção 
do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente 
justifi cada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação 
ou instrumento formal de contratação direta.
§2º Os requisitos para a antecipação de pagamento serão objeto do estudo técnico 
preliminar a que se refere o inciso XX, do art. 6 º da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021 e o art. 15 deste Regulamento.
§3º A antecipação de pagamento posta como condição indispensável para a 
obtenção do bem ou para a prestação do serviço não poderá acarretar sobrepreço 
ou superfaturamento, nos termos dos incisos LVI e LVII do art. 6º da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021.
Art. 46. A Administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como 
condição para o pagamento antecipado.
§1º O valor da garantia oferecida para os fi ns deste artigo corresponderá, em regra, 
à integralidade do valor previsto como pagamento antecipado.
§2º O valor da garantia poderá ser reduzido com base na matriz de riscos do 
contrato.
§3º As modalidades de garantia para os fi ns deste artigo serão aquelas aceitas para 
assegurar a execução do contrato, nos termos do Capítulo II do Título III da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 47. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado 
deverá ser devolvido, salvo se viável a prorrogação contratual.
Art. 48. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão 
aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores 
pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 1964.

Seção VI
Do Catálogo Eletrônico de Padronização de Compras, Serviços e Obras

Art. 49. O Catálogo Eletrônico de Padronização é o sistema informatizado 
destinado à padronização de bens, serviços e obras a serem adquiridos ou 
contratados pela Administração Pública.
Parágrafo único. O Catálogo Eletrônico de Padronização será gerenciado de 
forma centralizada pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 
- SEAP.
Art. 50. O Catálogo Eletrônico de Padronização conterá:
I - a especifi cação de bens, serviços ou obras;
II - descrição de requisitos de habilitação de licitantes, conforme o objeto da 
licitação; e
III - modelos de:
a) instrumentos convocatórios;
b) minutas de contratos;
c) termos de referência e projetos referência;
d) listas de verifi cação;
e) manuais de procedimento administrativo;
f) cadernos orientadores;
g) pareceres referenciais; e
h) outros documentos necessários ao procedimento de licitação e à contratação 
direta que possam ser padronizados.
§1º O Catálogo Eletrônico de Padronização será destinado especifi camente a bens, 
serviços e obras que possam ser adquiridos ou contratados pela Administração 
Pública pelo critério de julgamento menor preço ou maior desconto.
§2º O projeto básico da licitação será obtido a partir da adaptação do projeto de 
referência às peculiaridades do local onde a obra será realizada, considerando 
aspectos relativos ao solo e à topografi a do terreno, bem como aos preços dos 
insumos da região que será implantado o empreendimento.
§3º Os órgãos e entidades responsáveis pelo planejamento, licitação, contratação, 
convênios, termos de cooperação e instrumentos congêneres relativos a obras 
e serviços de engenharia poderão disponibilizar, aos municípios, seu acervo de 
projetos mediante a celebração de Convênio ou Termo de Cooperação Técnica.

CAPÍTULO V
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

Seção I
Da Audiência Pública

Art. 51. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 (oito) 
dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre 
licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações 
pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de 
licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados.
§1º Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de 
licitações for de grande vulto, será obrigatória a realização de audiência pública, 
convocada pela autoridade responsável.
§2º Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos a caracterização da 
contratação como de grande vulto se dá com o valor estimado para o primeiro 
ano de contratação.

Seção II
Da Consulta Pública

Art. 52. A Administração poderá submeter a licitação a prévia consulta 
pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, 
preferencialmente por meio eletrônico, que poderão formular sugestões no prazo 
fi xado.
§1º Poderá ser objeto de consulta pública:
I - procedimentos licitatórios;
II - contratações diretas;
III - normas;
IV - orientações; ou
V - outros instrumentos que se confi gurem importantes para os procedimentos de 
licitações e contratações de que trata este Decreto.
§2º O edital para divulgação da consulta pública poderá prever procedimento de 
prospecção mediante consulta a potenciais contratados.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Seção I
Das Vedações

Art. 53. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações:
I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando estes forem os elementos técnicos fundamentais de licitação que 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 
a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 
de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
fi nanceira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fi scalização ou 
na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afi nidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação;
V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal 
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nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
VI - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação 
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 
legislação trabalhista.
§1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será também 
aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, 
com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
§2º A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos 
projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo poderão 
participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da 
licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes 
públicos do órgão ou entidade.
§3º Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico.
§4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou 
serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico 
e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos 
demais regimes de execução.
§5º No regime de aquisição e prestação de serviços associados não há impedimento 
que a licitação inclua como encargo do contratado a elaboração do anteprojeto ou 
do projeto básico, a depender do elemento instrutor técnico, além do executivo;
§6º Para fi ns do disposto neste artigo, considera-se participação indireta a 
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
fi nanceira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 
licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o 
fornecimento de bens e serviços a estes necessários.
§7º O disposto no §6º aplica-se aos agentes de contratação e aos membros da 
comissão de contratação.

Seção II
Da Fase Interna

Subseção I
Da Condução do Processo

Art. 54. A licitação, na forma eletrônica ou presencial, será conduzida pelo órgão 
ou pela entidade promotora da licitação, por intermédio do agente de contratação, 
do pregoeiro, ou de comissão de contratação.

Subseção II
Dos Atos Preparatórios

Art. 55. Na fase interna, a Administração elaborará os atos e expedirá os 
documentos necessários para a caracterização do objeto a ser licitado e defi nição 
dos parâmetros do certame, tais como:
I - justifi cativa da contratação e da adoção da modalidade de licitação;
II - defi nição:
a) do objeto da contratação;
b) do orçamento e preço de referência, remuneração ou prêmio, conforme critério 
de julgamento adotado;
c) dos requisitos de conformidade das propostas;
d) dos requisitos de habilitação;
e) das cláusulas que deverão constar do contrato, inclusive as referentes a sanções 
e, quando for o caso, a prazos de fornecimento; e
f) do procedimento da licitação, com a indicação da forma de execução, do modo 
de disputa e do critério de julgamento;
III - justifi cativa técnica, com a devida aprovação da autoridade competente, no 
caso de adoção da inversão de fases prevista no §1º do art. 17 da Lei Federal n. º 
14.133, de 2021;
IV - justifi cativa, quando for o caso, para:
a) a fi xação dos fatores de ponderação na avaliação das propostas técnicas e de 
preço, quando escolhido o critério de julgamento por técnica e preço;
b) a indicação de marca ou modelo;
c) a exigência de amostra;
d) a exigência de certifi cação de qualidade do produto ou do processo de 
fabricação; e
e) a exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante;
f) a vantajosidade da divisão do objeto da licitação em lotes ou parcelas para 
aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que 
a medida seja viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de 
escala;
g) a vedação da participação de pessoa jurídica em consórcio;
h) os índices e valores para a avaliação de situação econômico-fi nanceira sufi ciente 
para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
V - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, 
exceto na hipótese de licitação para registro de preços;
VI - declaração de compatibilidade com o plano plurianual, no caso de investimento 
cuja execução ultrapasse um exercício fi nanceiro e o impacto orçamentário a que 
se refere a inciso II, do art. 16 da lei de responsabilidade fi scal;
VII - projeto, na forma do inciso LXXXVIII do artigo 2º deste Regulamento, que 
contenha conjunto de elementos necessários e sufi cientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar os serviços e obras a serem contratados ou os bens a 
serem fornecidos;
VIII - instrumento convocatório e respectivos anexos;
IX  - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata 
de registro de preços, conforme o caso;
X  - ato de designação do agente de contratação e da equipe de apoio;

XI  - planilha estimativa;
XII  - informação jurídica; e
XIII  - autorização de abertura da licitação.
Art. 56. O projeto de que trata o inciso LXXXVIII do art. 2.º deste Regulamento 
poderá prever requisitos de sustentabilidade ambiental, além dos previstos na 
legislação aplicável.

Subseção III
Da Condução do Procedimento

Art. 57. As licitações serão processadas e julgadas por agente de contratação, 
pregoeiro, ou comissão de contratação.
§1º As atribuições do agente de contração e da comissão de contratação são as 
descritas nos art. 4.º e 6.º deste Regulamento.
§2º É facultado ao agente de contratação e/ou comissão de contratação, em 
qualquer fase da licitação, promover as diligências que entender necessárias.
§3º É facultado ao agente de contratação, pregoeiro e/ou comissão de contratação, 
em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, 
adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 
impropriedades na documentação de habilitação, da proposta, ou complementar 
a instrução do processo.
§4º Quando verifi cada a presença de vício insanável poderá ocorrer o afastamento 
de licitante.

Subseção IV
Do Instrumento Convocatório

Art. 58. O instrumento convocatório defi nirá:
I  - o objeto da licitação;
II  - a forma de execução da licitação, eletrônica ou 
presencial;
III  - o modo de disputa, aberto, fechado ou com 
combinação, os critérios de classifi cação para cada etapa da disputa e as regras 
para apresentação de propostas e de lances;
IV  - os requisitos de conformidade das propostas;
V  - o prazo de apresentação de proposta pelos licitantes, 
que não poderá ser inferior ao previsto no art. 55 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021;
VI   - os critérios de julgamento e os critérios de desempate;
VII  - os requisitos de habilitação;
VIII - a exigência, quando for o caso:
a) de marca ou modelo;
b) de amostra;
c) de certifi cação de qualidade do produto ou do processo de fabricação; e
d) de carta de solidariedade emitida pelo fabricante;
IX   - o prazo de validade da proposta;
X - os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos, 
impugnações e recursos;
XI  - os prazos e condições para a entrega do objeto;
XII - as formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério de 
reajuste, quando for o caso;
XIII - a exigência de garantias e seguros, quando for o caso;
XIV - os critérios objetivos de avaliação do desempenho do contratado, bem como 
os requisitos da remuneração variável, quando for o caso;
XV - as sanções; e
XVI - outras indicações específi cas da licitação.
§1º Integram o instrumento convocatório, como anexos:
I - o projeto, nos termos do inciso LXXXVIII do art. 2º deste Regulamento;
II - a minuta do contrato, quando houver;
III - o instrumento de medição de resultado, quando for o caso; e
IV - as especifi cações complementares e as normas de execução.
§2º No caso de obras ou serviços de engenharia, o instrumento convocatório 
conterá ainda:
I - o cronograma de execução, com as etapas necessárias à medição, ao 
monitoramento e ao controle das obras, salvo se o prazo de execução for de até 
30 (trinta) dias;
II - a exigência de que o contratado conceda livre acesso aos seus documentos 
e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou 
empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno 
e externo.
§3º No caso de leilão de bens, o instrumento convocatório conterá ainda:
I - o objeto da licitação, venda ou permuta de imóveis, com a identifi cação e 
descrição de cada imóvel, especifi cando as suas localizações, características, 
limites, confrontações ou amarrações geográfi cas, medidas, ad corpus ou ad 
mensuram, inclusive de área;
II - informações a respeito dos ônus que recaiam sobre cada imóvel e, se for o 
caso, a circunstância de se encontrar na posse de terceiros, inclusive mediante 
locação;
III - a obrigatoriedade de cada adquirente de se responsabilizar, integralmente, 
pela reivindicação de posse do imóvel por ele adquirido, e nada alegar perante o 
Estado do Paraná, em decorrência de eventual demora na desocupação;
IV  - o valor de cada imóvel, apurado em laudo de avaliação;
V   - as condições de pagamento e entrega do bem;
VI   - as hipóteses de preferência e seu exercício;
VII  - os encargos legais e fi scais de responsabilidade do arrematante e, no caso 
de aforamento, o foro;
VIII - a comissão do leiloeiro a ser paga pelo arrematante, se for o caso; e,
IX - os horários, os dias e as demais condições necessárias para visitação dos 
imóveis.
Art. 59. No caso em que o orçamento estimado da contratação tenha caráter 
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sigiloso, ele será tornado público apenas e imediatamente após a classifi cação fi nal 
e fase de negociação de que trata o inciso LXVI do art. 2º deste Regulamento, 
sem prejuízo da divulgação no instrumento convocatório do detalhamento 
dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 
propostas.
§1º O orçamento previamente estimado estará disponível permanentemente aos 
órgãos de controle externo e interno.
§2º O instrumento convocatório deverá conter:
I  - o orçamento previamente estimado, quando adotado o critério de julgamento 
por maior desconto;
II  - o valor da remuneração ou do prêmio, quando adotado o critério de julgamento 
por melhor técnica ou conteúdo artístico e, preferencialmente, quando adotada a 
modalidade diálogo competitivo; e
III - o preço mínimo de arrematação, quando adotado o critério de julgamento 
por maior lance.
Art. 60. A possibilidade de subcontratação de parte objeto deverá estar prevista no 
instrumento convocatório.
§1º A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a 
Administração Pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.
§2º Quando permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar 
documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, 
regularidade fi scal e a qualifi cação técnica necessária à execução da parcela da 
obra ou do serviço subcontratado.
§3º A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem 
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de habilitação e 
qualifi cação exigidas na licitação.
§4º Quando a qualifi cação técnica da empresa for fator preponderante para sua 
contratação, e a subcontratação for admitida, é imprescindível que se exija o 
cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.
§5º Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 
integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder 
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação.

Subseção V
Da Publicação

Art. 61. A publicidade do instrumento convocatório, sem prejuízo da faculdade de 
divulgação direta aos fornecedores, cadastrados ou não, será realizada mediante:
I - divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos 
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do artigo 54 da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
II - publicação de extrato do edital no Diário Ofi cial do Estado, ou, no caso de 
consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário 
de grande circulação, nos termos do §1º artigo 54 da Lei Federal n. º 14.133, de 
2021; e
III - divulgação do instrumento convocatório no sítio eletrônico ofi cial do órgão 
ou entidade licitante.
§1º O extrato do instrumento convocatório conterá a defi nição precisa, sufi ciente 
e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser 
consultada ou obtida a íntegra do instrumento convocatório, bem como o endereço 
onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que 
a licitação, na forma eletrônica, será realizada por meio da internet.
§2º Eventuais modifi cações no instrumento convocatório serão divulgadas nos 
mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não 
comprometer a formulação das propostas.
§3º A publicação em jornal diário de grande circulação, o extrato da licitação 
deverá conter o objeto da licitação e os links para o acesso ao edital no Portal 
Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico ofi cial do Estado do 
Paraná e do órgão ou entidade licitante;
Art. 62. Caberá pedido de esclarecimento e impugnação ao instrumento 
convocatório nas hipóteses e prazos especifi cados no art. 164 e seguintes da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021.

Seção III
Da Fase Externa

Subseção I
Disposições Gerais

Art. 63. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma 
eletrônica.
 §1º A licitação na forma eletrônica será realizada quando a disputa ocorrer à 
distância e em sessão pública, por meio do sistema de compras adotado pela 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e de acordo com as regras 
contidas neste Decreto e no instrumento convocatório.
§2º O sistema de que trata o §1º deste artigo será dotado de recursos de criptografi a 
e de autenticação que garantam condições de segurança nas etapas do certame.
§3º Nos procedimentos realizados sob a forma eletrônica, a Administração 
Pública poderá determinar, como condição de validade e efi cácia, que os licitantes 
pratiquem seus atos em formato eletrônico.
§4º Os órgãos licitantes não pertencentes ao Poder Executivo poderão adotar 
sistema diverso do previsto no §1º deste artigo.
Art. 64. Será admitida, excepcionalmente, a realização de licitações sob a forma 
presencial, desde que fi que justifi cada e comprovada a inviabilidade técnica ou a 
desvantagem para a Administração na realização do certame pela via eletrônica, 
devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.
§1º O órgão ou entidade licitante apresentará a justifi cativa pormenorizada para a 
realização da licitação com a utilização da forma presencial.
§2º A justifi cativa para a realização da licitação com a utilização da forma 

presencial deverá ser aprovada pela autoridade superior.
Art. 65. Após a publicação do instrumento convocatório inicia-se a fase de 
apresentação de propostas ou lances.
§1º A fase de habilitação poderá, excepcionalmente, desde que justifi cado e 
previsto no instrumento convocatório, anteceder à fase de apresentação de 
propostas ou lances.
§2º A justifi cativa deverá ser feita pelo agente de contratação ou presidente de 
comissão de contratação e aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.

Subseção II
Do Credenciamento para Acesso ao Sistema Eletrônico

 Art. 66. A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, 
o agente de contratação, inclusive o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, 
os membros das comissões e os licitantes que participarem de licitação, na forma 
eletrônica, serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema 
eletrônico.
§1º A licitação por meio eletrônico será realizada por meio da internet, através do 
sistema de compras eletrônicas indicados no respectivo instrumento convocatório.
§2º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de 
identifi cação e de senha pessoal e intransferível.
§3º Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da 
licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu credenciamento, o do 
agente de contratação ou o do pregoeiro, dos membros de equipes de apoio, e do 
presidente de comissão de contratação.
§4º O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de 
licitações eletrônicas implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados 
e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes à licitação.
§5º Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública da licitação, fi cando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão.

Subseção III
Do Licitante

Art. 67. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação, na forma 
eletrônica:
I - credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame;
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema ou correio 
eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta quando classifi cado em 
primeiro lugar, e os documentos complementares;
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumir como fi rmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema, do órgão ou da entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório 
e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso;
VI - utilizar a chave de identifi cação e a senha de acesso para participar do certame 
na forma eletrônica; e
VII - solicitar o cancelamento da chave de identifi cação ou da senha de acesso 
por interesse próprio.
 Art. 68.  Os interessados em participar de licitações devem dispor de chave de 
identifi cação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas indicados pela 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e indicado no instrumento 
convocatório.

Subseção IV
Da Apresentação das Propostas ou Lances

Disposições Gerais
Art. 69. As licitações poderão adotar os modos de disputa aberto, fechado ou 
combinado.
Art. 70. Os licitantes deverão apresentar na abertura da sessão pública declaração 
de que atendem aos requisitos de habilitação.
§1º Os licitantes que se enquadrem como microempresa, empresa de pequeno 
porte e microempreendedor individual deverão apresentar a comprovação da 
declaração de seu enquadramento.
§2º Nas licitações sob a forma eletrônica, constará do sistema a opção para 
apresentação pelos licitantes das declarações de que trata este artigo.
§3º Os licitantes deverão ser previamente credenciados para oferta de lances nos 
termos do art. 66 deste Regulamento.
Art. 71. O agente de contratação verifi cará a conformidade das propostas com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório quanto ao objeto e ao preço.
Parágrafo único. Serão imediatamente desclassifi cados, mediante decisão 
motivada, os licitantes cujas propostas não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Subseção V
Do Modo de Disputa Aberto

Art. 72. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas propostas 
em sessão pública por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou 
decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.
§1º O instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença 
de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
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§2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério 
de julgamento de técnica e preço.
Art.73. Caso a licitação de modo de disputa aberto seja realizada sob a forma 
presencial, serão adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos:
I  - as propostas iniciais serão classifi cadas de acordo com a ordem de 
vantajosidade;
II - o agente de contratação, o pregoeiro, ou a comissão de licitação, convidará 
individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances 
verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa, seguido dos demais; e
III - a desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, 
implicará sua exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço 
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas, exceto no caso de 
ser o detentor da melhor proposta, hipótese em que poderá apresentar novos 
lances sempre que esta for coberta, observado o disposto no §1º do art. 72 deste 
Regulamento.
Art. 74. O instrumento convocatório poderá estabelecer a possibilidade de 
apresentação de lances intermediários pelos licitantes durante a disputa aberta.
Parágrafo único. São considerados intermediários os lances:
I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado 
pelo próprio licitante, quando adotado o julgamento pelo critério do maior lance; 
ou
II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado 
pelo próprio licitante, quando adotados os demais critérios de julgamento.
Art. 75. Após a defi nição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classifi cada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a comissão 
de licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos 
no instrumento convocatório, para a defi nição das demais colocações, conforme o 
disposto no § 4.º do art. 56 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§1º Após o reinício previsto no caput, os licitantes serão convocados a apresentar 
lances.
§2º Os licitantes poderão apresentar lances nos termos do parágrafo único do art. 
74 deste Regulamento.
§3º Os lances iguais serão classifi cados conforme a ordem de apresentação.

Subseção VI
Do Modo de Disputa Fechado

Art. 76. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes 
serão sigilosas até a data e hora designadas para sua divulgação.
§1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados 
os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto.
§2º No caso de licitação presencial, as propostas deverão ser apresentadas em 
envelopes lacrados, abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de 
vantajosidade.

Subseção VII
Da Combinação dos Modos de Disputa

Art. 77. O instrumento convocatório poderá estabelecer que a disputa seja 
realizada em duas etapas, sendo a primeira eliminatória.
Art. 78. Os modos de disputa poderão ser combinados da seguinte forma:
I - caso o procedimento se inicie pelo modo de disputa fechado, serão classifi cados 
para a etapa subsequente os licitantes que apresentarem as três melhores propostas, 
iniciando-se então a disputa aberta com a apresentação de lances sucessivos, nos 
termos dos arts. 72 e 73 deste Regulamento; e
II - caso o procedimento se inicie pelo modo de disputa aberto, os licitantes que 
apresentarem as três melhores propostas oferecerão propostas fi nais, fechadas.

Seção IV
Dos Critérios de Julgamento das Propostas

Subseção I
Disposições Gerais

Art. 79. Poderão ser utilizados como critérios de julgamento:
I - menor preço;
 II - maior desconto;
 III - melhor técnica ou conteúdo artístico;
 IV - técnica e preço;
 V - maior lance, no caso de leilão;
 VI - maior retorno econômico.
§1º O julgamento das propostas observará os parâmetros defi nidos no instrumento 
convocatório, sendo vedado computar vantagens não previstas, inclusive 
fi nanciamentos subsidiados ou a fundo perdido.
§2º O julgamento das propostas deverá observar a margem de preferência prevista 
no art. 26 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

Subseção II
Menor Preço ou Maior Desconto

Art. 80. O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará 
o menor dispêndio para a Administração Pública, atendidos os parâmetros 
mínimos de qualidade defi nidos no instrumento convocatório.
§1º Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, 
reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser 
considerados para a defi nição do menor dispêndio, sempre que objetivamente 
mensuráveis, conforme parâmetros defi nidos no instrumento convocatório.
§2º Parâmetros adicionais de mensuração de custos indiretos poderão ser 
estabelecidos em ato do titular da Pasta responsável pelo procedimento licitatório.
Art. 81. O critério de julgamento por maior desconto utilizará como referência 
o preço total estimado, fi xado pelo instrumento convocatório, e o desconto será 
estendido aos eventuais termos aditivos.
§1º No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto 
apresentado pelos licitantes preferencialmente incidirá linearmente sobre os preços 

de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório.
§2º O critério de julgamento pelo maior desconto poderá incidir sobre tabelas de 
preços ofi ciais, públicas ou privadas.
 §3º Para a adoção do critério de maior desconto poderá ser utilizada licitação 
com lances negativos de forma que a contratada possa oferecer pagamento à 
Administração para a execução do contrato.

Subseção III
Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico

Art. 82. O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo 
artístico poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza 
técnica, científi ca ou artística, incluídos os projetos arquitetônicos.
Parágrafo único. Quando adotada a modalidade concurso o vencedor da licitação 
realizada por este critério poderá ser contratado para o desenvolvimento dos 
projetos arquitetônico e complementares de engenharia, nos termos do respectivo 
edital.
Art. 83. O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo 
artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas 
apresentadas pelos licitantes, segundo parâmetros objetivos inseridos no 
instrumento convocatório.
§1º O instrumento convocatório defi nirá o prêmio ou a remuneração que será 
atribuída ao vencedor.
§2º Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a 
valoração das propostas nas licitações para contratação de projetos.
§3º O instrumento convocatório poderá estabelecer requisitos mínimos para 
classifi cação das propostas, cujo não atingimento implicará em desclassifi cação 
do proponente.
Art. 84. Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo melhor conteúdo 
artístico a comissão de licitação poderá ser auxiliada por comissão de contratação 
composta por, no mínimo, 3 (três) pessoas, agentes públicos ou não, de reputação 
ilibada e notório conhecimento da matéria.
§1º Os membros da comissão de contratação a que se refere o caput deste artigo 
responderão por todos os atos praticados, salvo se posição individual divergente 
estiver registrada na ata da reunião em que adotada a decisão.
§2º A comissão a que se refere o §1º deste artigo, no caso de concurso para 
elaboração de documentos técnicos de engenharia e arquitetura deverá atender ao 
art. 9º deste Regulamento.

Subseção IV
Técnica e Preço

Art. 85. O critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço 
será utilizado quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e 
a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos 
mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fi ns pretendidos pela 
Administração nas licitações para contratação de:
I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 
intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser 
preferencialmente empregado;
II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofi sticada e de domínio 
restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualifi cação;
III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;
IV - obras e serviços especiais de engenharia;
V - objetos que admitam soluções específi cas e alternativas e variações de 
execução, com repercussões signifi cativas e concretamente mensuráveis sobre 
sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e 
variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios 
objetivamente defi nidos no edital de licitação.
Parágrafo único. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na 
licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual, previstos nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso 
XVIII do caput do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, cujo valor estimado 
da contratação seja superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o julgamento 
será por melhor técnica; ou  técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por 
cento) de valoração da proposta técnica.
Art. 86. No julgamento pelo critério de técnica e preço, deverão ser avaliadas 
e ponderadas as propostas técnicas e de preço, apresentadas pelos licitantes, 
segundo fatores de ponderações objetivas previstos no instrumento convocatório.
§1º O fator de ponderação relativo à proposta técnica será limitado a 70% (setenta 
por cento).
§2º Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a 
pontuação das propostas técnicas.
§3º O instrumento convocatório estabelecerá pontuação mínima para as propostas 
técnicas, cujo não atingimento implicará desclassifi cação.

Subseção V
Maior Lance

Art. 87. O critério de julgamento pelo maior lance será utilizado no caso de leilão, 
nos termos do previsto nos arts. 132 a 134 deste Regulamento.

Subseção VI
Maior Retorno Econômico

Art. 88. No critério de julgamento pelo maior retorno econômico as propostas 
serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionar a maior economia 
para a Administração Pública decorrente da execução do contrato.
§1º O critério de julgamento pelo maior retorno econômico será utilizado 
exclusivamente para a celebração de contrato de efi ciência.
§2º O contrato de efi ciência terá por objeto a prestação de serviços, que poderá 
incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de 
proporcionar economia ao órgão ou entidade contratante, na forma de redução de 



22 2ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

despesas correntes.
§3º O instrumento convocatório deverá prever parâmetros objetivos de mensuração 
da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo da 
remuneração devida ao contratado.
§4º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da 
economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida 
a proposta de preço.
Art. 89. Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo maior retorno 
econômico, os licitantes apresentarão:
I  - proposta de trabalho, que deverá contemplar:
a) as obras, serviços ou bens, com respectivos prazos de realização ou 
fornecimento; e
b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à 
obra, bem ou serviço e expressa em unidade monetária; e
II - proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que se 
estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.
§1º O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da 
economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para 
a remuneração devida ao contratado.
§2º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da 
economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida 
a proposta de preço.
§3º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de efi ciência:
 I - A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada 
da remuneração do contratado;
 II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior 
ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, às 
sanções previstas em lei e no instrumento convocatório.

Subseção VII
Preferência e Desempate

Art. 90. No caso de empate será aplicado o disposto nos arts. 111 a 116 deste 
Regulamento.
Art. 91. Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o art. 
90 deste Regulamento esteja confi gurado empate em primeiro lugar, será realizada 
disputa fi nal entre os licitantes empatados, que poderão apresentar nova proposta 
fechada, conforme estabelecido no instrumento convocatório.
§1º Mantido o empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta 
ordem:
I - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 
preferencialmente deverão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto 
de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133, de 2021, desde 
que haja sistema de avaliação instituído;
II - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 
no ambiente de trabalho, conforme art. 333 deste Regulamento;
III - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle.
§2º Caso a regra prevista no §1º não solucione o empate, será dada preferência:
I - empresas estabelecidas no território do Estado do Paraná ou, se persistir o 
empate, no Município onde será executada a maior parcela do objeto;
II - empresas brasileiras;
III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País;
IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal 
nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
§3º Caso a regra prevista no §2º deste artigo não solucione o empate, será 
realizado sorteio.

Subseção VIII
Análise e Classifi cação de Proposta

Art. 92. Na verifi cação da conformidade da melhor proposta apresentada com os 
requisitos do instrumento convocatório, será desclassifi cada aquela que:
I  - contenha vícios insanáveis;
II - não obedeça às especifi cações técnicas previstas no instrumento convocatório;
III - apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do 
orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput 
do art. 59 deste Regulamento;
IV - não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
Administração Pública; ou
V  - apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável.
§1º O agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de contratação poderá 
realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante 
que ela seja demonstrada.
§2º Em sede de diligência somente é possível a aceitação de novos documentos 
quando
I  - necessário para complementar informações acerca dos documentos já 
apresentados pelo licitante e que se refi ram a fato já existente à época da abertura 
do certame;
II - destinado à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento 
das propostas.
Art. 93. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, o agente de 
contratação, o pregoeiro, ou a comissão de licitação, classifi cará as propostas por 
ordem decrescente de vantajosidade.
§1º Quando a proposta do primeiro classifi cado estiver acima do orçamento 
estimado, a comissão de licitação poderá negociar com o licitante condições mais 
vantajosas à Administração Pública.
§2º A negociação de que trata o §1º deste artigo poderá ser feita com os demais 

licitantes, segundo a ordem de classifi cação, quando o primeiro colocado, após 
a negociação, for desclassifi cado por sua proposta permanecer superior ao 
orçamento estimado.
§3º Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos 
dos itens ou das etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou 
das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fi ns de reelaboração 
da planilha com os valores adequados ao lance vencedor, na forma prevista no art. 
473 deste Regulamento.
Art. 94. Encerrado o julgamento, será disponibilizada a respectiva ata, com a 
ordem de classifi cação das propostas.

Seção V
Da Habilitação

Art. 95. Nas licitações realizadas no âmbito da Administração Pública estadual, 
direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná será aplicado, no que couber, 
o disposto nos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 96. Para habilitação dos licitantes, será exigida, de acordo com o Capítulo 
VI do Título II da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no máximo, a documentação 
relativa:
I   -  à habilitação jurídica;
II  - à qualifi cação técnica;
III - à regularidade fi scal, social e trabalhista;
IV - à qualifi cação econômico-fi nanceira.
Parágrafo único. As exigências previstas nos incisos I e II do caput do art. 67 da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021, a critério da Administração, poderão ser substituídas 
por outra prova de que o profi ssional ou a empresa possui conhecimento técnico 
e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, 
hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas no edital, a 
critério da Administração, salvo na contratação de obras e serviços de engenharia.
Art. 97. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo 
licitante classifi cado em primeiro lugar.
§1º Poderá haver substituição parcial ou total dos documentos por certifi cado de 
registro cadastral e certifi cado de pré-qualifi cação, nos termos do instrumento 
convocatório.
§2º Em caso de inabilitação, serão requeridos e avaliados os documentos de 
habilitação dos licitantes subsequentes, por ordem de classifi cação.
Art. 98. O instrumento convocatório defi nirá o prazo para a apresentação dos 
documentos de habilitação.
Art. 99. Quando utilizado o critério de julgamento pelo maior lance, nas licitações 
destinadas à alienação, a qualquer título, dos bens e direitos da Administração 
Pública, os requisitos de qualifi cação técnica e econômico-fi nanceira poderão ser 
dispensados, se substituídos pela comprovação do recolhimento de quantia como 
garantia, limitada a cinco por cento do valor mínimo de arrematação.
Parágrafo único. O disposto no caput não dispensa os licitantes da apresentação 
dos demais documentos exigidos para a habilitação.
Art. 100. Em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fi scal serão 
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, apenas em relação 
ao licitante mais bem classifi cado.
Art. 101. Caso ocorra a inversão de fases prevista no § 1.º do art. 17 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021:
I - os licitantes apresentarão simultaneamente os documentos de habilitação e as 
propostas;
II - serão verifi cados os documentos de habilitação de todos os licitantes; e
III - serão julgadas apenas as propostas dos licitantes habilitados.

Seção VI
Da Participação em Consórcio

Art. 102. Quando permitida a participação na licitação de pessoas jurídicas 
organizadas em consórcio, serão observadas as seguintes condições:
I   - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados;
II  - indicação da pessoa jurídica responsável pelo consórcio, que deverá atender 
às condições de liderança fi xadas no instrumento convocatório;
III - apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório quanto 
a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualifi cação técnica, o somatório 
dos quantitativos de cada consorciado;
IV   - comprovação de qualifi cação econômico-fi nanceira, mediante:
a) apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 
sua respectiva participação, podendo a Administração Pública estabelecer, para o 
consórcio, um acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre 
o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-fi nanceira, 
salvo justifi cação; e
b) demonstração, por todos os consorciados, do atendimento aos requisitos 
contábeis defi nidos no instrumento convocatório;
V  - impedimento de participação de consorciado, na mesma licitação, em mais de 
um consórcio ou isoladamente.
§1º O instrumento convocatório deverá exigir que conste cláusula de 
responsabilidade solidária:
I  - no compromisso de constituição de consórcio a ser fi rmado pelos licitantes; e
II  - no contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor.
§2º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II do caput 
deste artigo.
§3º O licitante vencedor fi ca obrigado a promover, antes da celebração do contrato, 
a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no 
inciso I do caput, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
§4º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão 
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ou entidade contratante.
§5º O instrumento convocatório poderá, no interesse da Administração Pública, 
fi xar a quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas por consórcio.
§6º O acréscimo previsto na alínea “a” do inciso IV do caput deste artigo não 
será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e 
empresas de pequeno porte.
Art. 103. O faturamento, poderá ser feito direta e isoladamente para a contratante, 
por uma ou mais das consorciadas, decorrente da execução de partes distintas 
do objeto do contrato de consórcio, obrigando a consorciada à remessa mensal, 
para a empresa líder ou para a consorciada eleita para tais fi ns, dos respectivos 
documentos comprobatórios das receitas auferidas, bem como dos custos e 
despesas incorridos.
§1º O faturamento correspondente às operações do consórcio será efetuado pelas 
pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de nota fi scal ou de fatura 
própria, proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento.
§2º Caso uma ou mais das consorciadas execute partes distintas do objeto do 
contrato de consórcio, bem como realizar faturamento direto e isoladamente para 
a contratante, a consorciada remeterá à empresa líder ou à consorciada eleita, 
mensalmente, cópia dos documentos comprobatórios de suas receitas, custos e 
despesas incorridos.
§3º Nas hipóteses autorizadas pela legislação do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a Nota Fiscal ou a Fatura poderá ser emitida 
pelo consórcio no valor total, caso em que cópia da Nota Fiscal ou da Fatura será 
remetida à empresa líder ou à consorciada eleita, indicando na mesma a parcela 
de receitas correspondente a cada uma das empresas consorciadas para efeito de 
operacionalização contábil.

Seção VII
Da Participação em Cooperativa

Art. 104. Quando permitida a participação na licitação de profi ssionais 
organizados sob a forma de cooperativa, serão observadas as condições dispostas 
no art. 16 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

Seção VIII
Das Impugnações, dos Pedidos de Esclarecimento e dos Recursos

Art. 105. As impugnações, os pedidos de esclarecimento e os recursos se darão 
na forma dos artigos 164 ao 168 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 20. 656, de 3 de agosto de 2021.

Seção IX
Do Encerramento

Art. 106. Finalizada a fase recursal, a Administração Pública poderá negociar 
condições mais vantajosas com o primeiro colocado.
Art. 107. Exaurida a negociação prevista no art. 61 da Lei Federal n. º 14.133, 
de 2021, o procedimento licitatório será encerrado e os autos encaminhados à 
autoridade máxima, que poderá:
I   - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supríveis;
II   - anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
III - revogar o procedimento por motivo de conveniência e 
oportunidade; ou
IV - adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para 
a assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.
§1º No caso de anulação e revogação de licitações serão seguidas as disposições 
contidas no art. 71 da Lei n. º 14.133, de 2021.
§2º Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da 
anulação ou revogação da licitação, observado o disposto nos arts. 165 a 168 da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021, no que couber.
§ 3º As decisões a que se referem os incisos II, III e IV, do caput deste artigo 
deverão ser publicadas no Diário Ofi cial do Estado do Paraná e disponibilizadas 
no sítio eletrônico ofi cial do contratante.
Art. 108. Antes de enviar o procedimento para a autoridade máxima o agente de 
contratação, o pregoeiro, e/ou a comissão de contratação deverá se certifi car de 
que o procedimento está devidamente instruído e anexar:
I   -  documentação exigida e apresentada para a habilitação;
II  -  proposta de preços do licitante;
III -  os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
IV - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:
a) os licitantes participantes;
b) as propostas apresentadas;
c) os lances ofertados, na ordem de classifi cação;
d) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;
e) a aceitabilidade da proposta de preço;
f) a habilitação;
g) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e
h) o resultado da licitação;
V - a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na 
documentação;
VI - comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital; e
c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida;
§1º A instrução do processo licitatório será realizada preferencialmente por 
meio eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, 
constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos 
legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.
§2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o 

seu encerramento, para acesso livre.
Art. 109. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, o interessado deverá observar os prazos e condições 
estabelecidos em edital, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas em lei.
Art. 110. É facultado à Administração Pública, quando o convocado não assinar 
o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo 
e condições estabelecidos:
I - revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021, e neste Regulamento; ou
II - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifi cação, para a 
celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
Parágrafo único. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação 
nos termos do inciso II do caput, a Administração Pública poderá convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classifi cação, para a celebração do contrato 
nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao 
orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, 
nos termos do instrumento convocatório.

CAPÍTULO VII
DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Art. 111. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as 
disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 
2006 e na e Lei Complementar nº 163, de 2013.
§1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:
I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, 
ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fi ns 
de enquadramento como empresa de pequeno porte;
II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações 
cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fi ns de 
enquadramento como empresa de pequeno porte.
§2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fi ca limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 
realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para 
fi ns de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou 
entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.
§3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 
considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§1º 
e 2º deste artigo.
Art. 112. Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido 
tratamento diferenciado, favorecido e simplifi cado para as microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, na forma do 
estabelecido na Lei Complementar Federal n. º 123, de 2006 e Lei Complementar 
n.º 163, de 2013, objetivando especialmente:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 
regional;
II - ampliação da efi ciência das políticas públicas; e
III - o incentivo à inovação tecnológica.
Art. 113. Para a ampliação da participação dos benefi ciários do tratamento 
diferenciado nas licitações, os órgãos ou entidades contratantes deverão, na forma 
do art. 21 deste Regulamento:
I - estabelecer e divulgar um planejamento anual das contratações públicas;
II - padronizar e divulgar as especifi cações dos bens e serviços contratados, de 
modo a orientar os favorecidos para que adequem os seus processos produtivos;
III - na defi nição do objeto da contratação, não utilizar especifi cações que 
restrinjam, injustifi cadamente, a participação dos benefi ciários do tratamento 
diferenciado sediados local ou regionalmente;
IV - parcelar o objeto da licitação de modo a ampliar a possibilidade de participação 
dos benefi ciários do tratamento diferenciado, considerando na defi nição dos itens 
e lotes a necessidade do desenvolvimento local e regional, em função dos locais 
em que os bens, serviços e obras deverão ser entregues ou executados;
V - manter dados no Portal de Compras Governamentais, referente a participação 
nas licitações e cadastramento, assim como prazos, regras e condições usuais de 
pagamento.
Art. 114. O balanço patrimonial somente será exigido dos benefi ciários do 
tratamento diferenciado quando indispensável para a prova de habilitação 
econômico-fi nanceira consoante disposto no instrumento convocatório.
Art. 115. A comprovação de regularidade fi scal dos benefi ciários do tratamento 
diferenciado somente será exigida para efeito de habilitação e contratação e não 
como condição para participação na licitação.
§1º Na fase de habilitação, os benefi ciários do tratamento diferenciado deverão 
apresentar a documentação exigida no instrumento convocatório e, havendo 
alguma irregularidade ou restrição quanto aos documentos para prova de 
regularidade fi scal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito tributário ou fi scal, e obtenção das certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
§2º A declaração do vencedor de que trata o §1º deste artigo acontecerá no 
momento imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso do pregão e 
da concorrência, e no caso das demais modalidades de licitação, no momento 
posterior ao julgamento das propostas.
§3º A prorrogação do prazo previsto no §1º deste artigo deverá sempre ser 
concedida pela administração quando requerida pelo licitante, salvo na hipótese 
de urgência da contratação, devidamente justifi cada.
§4º A não-regularização da documentação no prazo previsto no §1º deste artigo 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sendo facultado à Administração convocar os 
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licitantes remanescentes, na ordem de classifi cação, ou revogar a licitação.
Art. 116. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte, 
microempreendedor individual, na forma do estabelecido na Lei Complementar 
Federal n.º 123, de 2006 e Lei Complementar n.º 163, de 2013.
§1º Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas 
por benefi ciário do tratamento diferenciado sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superior ao menor preço, quando este não tiver sido apresentado por 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual.
§2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no §1º será de 
até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço.
§3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não 
tiver sido apresentada por benefi ciário do tratamento diferenciado.
§4º A preferência de que trata este artigo será concedida da seguinte forma:
I - ocorrendo o empate, o benefi ciário do tratamento diferenciado e favorecido 
melhor classifi cado poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em 
seu favor;
II - na hipótese da não contratação de benefi ciário de tratamento diferenciado 
e favorecido com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classifi catória, para o 
exercício do mesmo direito; e
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 
1.º e 2.º do art. 44 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifi que aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.
§5º Após o encerramento dos lances, o benefi ciário do tratamento diferenciado e 
favorecido melhor classifi cado será convocado para apresentar nova proposta de 
preço no prazo máximo de 5 (cinco) minutos por item em situação de empate, sob 
pena de preclusão.
§6º Nas licitações do tipo técnica e preço o direito de preferência será exercido 
pela forma prevista no instrumento convocatório.

Seção I
Da Licitação Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Art. 117. Os órgãos e entidades contratantes deverão realizar processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte nos itens de contratação no valor estabelecido em legislação federal.

Seção II
Da Subcontratação Compulsória de Benefi ciários do Tratamento 

Diferenciado

Art. 118. Nas licitações para contratação de serviços e obras, os órgãos e entidades 
contratantes poderão estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a exigência de 
subcontratação de benefi ciários do tratamento diferenciado, sob pena de extinção 
contratual, sem prejuízo das sanções legais, determinando:
I   - os percentuais mínimo e máximo a serem subcontratados, vedada a 
subcontratação total do objeto;
II - que a empresa contratada se compromete a substituir a subcontratada, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo 
o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notifi cando o 
órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que fi cará responsável 
pela execução da parcela originalmente subcontratada;
III - que a empresa contratada se responsabilize pela padronização, 
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação;
IV - os benefi ciários do tratamento diferenciado a 
serem subcontratados deverão ser sediados no Município ou Região no qual 
será executado o objeto, salvo quando esta determinação puder comprometer a 
qualidade da execução contratual.
§1º Deverá constar ainda do instrumento convocatório que a exigência de 
subcontratação não será aplicável quando o licitante for:
I  - microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual;
II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021; 
e
III  - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de 
subcontratação.
§2º Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, 
exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.
§3º O edital deverá estabelecer prazo para o contratado apresentar o plano de 
subcontratação e a documentação probatória da habilitação jurídica e regularidade 
fi scal, social e trabalhista, bem como, quando for o caso, de habilitação técnica 
e econômico-fi nanceira das microempresas, empresas de pequeno porte ou 
microempreendedor individual subcontratados, que deverão ser mantidas na 
vigência contratual, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis.
§4º Não deverá ser exigida a subcontratação quando esta for inviável, não for 
vantajosa para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado, devidamente justifi cada.
§5º É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens 
ou parcelas determinadas ou de empresas específi cas.
§6º São vedadas:
I - a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor signifi cativo 
submetidas a prova de capacidade técnica, assim defi nidas no instrumento 
convocatório;
II - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte e 
microempreendedor individual que tenham participado da licitação.

Seção III
Da Aquisição de Bens de Natureza Divisível

Art. 119. Nas licitações destinadas à aquisição de bens de natureza divisível, os 
órgãos e entidades contratantes deverão reservar cota de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do objeto para a contratação de benefi ciários do tratamento diferenciado.
§1º O disposto neste artigo não impede a adjudicação e contratação da totalidade 
do objeto licitado com benefi ciário do tratamento diferenciado.
§2º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 
da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido 
menor do que o obtido na cota reservada.
§3º O dimensionamento da cota reservada deverá considerar a natureza do objeto 
e a capacidade técnica e econômico-fi nanceira das microempresas, empresas de 
pequeno porte, microempreendedor individual, bem como a necessidade do órgão 
ou entidade contratante, de acordo com o Plano de Contratações Anual do Estado 
que dispõe o art. 21 deste Regulamento.
§4º Nas licitações pelo Sistema de Registro de Preço, ou para fornecimento 
parcelado, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos 
produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for 
inadequada para atender as quantidades ou condições do pedido, justifi cadamente.
§5º Não se aplica o disposto neste artigo nos casos de licitação exclusiva para 
participação de benefi ciários do tratamento diferenciado de que trata o art. 111 
deste Regulamento.
§6º Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada 
na licitação com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fi xar 
quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.

Seção IV
Disposições Gerais Sobre o Tratamento Diferenciado às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte

Art. 120. Não se aplica o disposto nos arts. 117 a 119 deste Regulamento quando:
I - não houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório;
II - o tratamento diferenciado e simplifi cado não for vantajoso para a administração 
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
III - a licitação for inexigível ou dispensável, nos termos dos arts. 74 e 75 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e 
II do art. 75 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente 
de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual;
§1º Para o disposto no inciso II deste artigo, considera-se não vantajosa a 
contratação quando:
I  - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência;
II - causar grandes transtornos operacionais para o órgão ou entidade contratante, 
justifi cadamente; e
III - a natureza do bem, serviço ou obra, ou as práticas e regras usuais de mercado 
forem incompatíveis com a aplicação dos benefícios.
§2º Para a comprovação do disposto no inciso I do caput deste artigo, poderão ser 
adotadas as seguintes justifi cativas:
I  - verifi cação da inexistência de um mínimo 3 (três) benefi ciários do tratamento 
diferenciado sediados no local ou região, por meio de declaração prévia obrigatória 
dos licitantes na licitação;
II - ausência de participação efetiva de um mínimo de 3 (três) benefi ciários do 
tratamento diferenciado sediadas local ou regionalmente em licitação com o 
mesmo objeto e na mesma região;
III - consulta à associação de comércio, indústria e serviços do local ou região 
em que será executado o objeto da licitação, ou a cadastro informatizado de 
fornecedores que identifi que os fornecedores locais e regionais;
IV - estudos de mercado ou pareceres técnicos.
Art. 121. Os critérios de tratamento diferenciado e simplifi cado para os 
favorecidos deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório.
Art. 122. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual 
quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3.º da 
Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, no ano fi scal anterior, ou por outra 
razão perder a condição de benefi ciário do tratamento diferenciado, sob pena de 
ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das demais sanções caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos 
benefícios previstos neste Regulamento.
Parágrafo único. Para comprovar a condição de microempresa, empresa de 
pequeno porte e microempreendedor individual, o licitante que usufruir do referido 
benefício deverá apresentar, na fase de habilitação, a Certidão Simplifi cada da 
Junta Comercial atualizada ou documento equivalente, além de Declaração, sob 
as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualifi cação da condição de 
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, 
estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006, bem como o Demonstrativo de Resultado 
do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418, de 2012, do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir.

CAPÍTULO VIII
CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS NA FORMA ELETRÔNICA

Art. 123. Os contratos e termos aditivos celebrados no âmbito da Administração 
Pública estadual, direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná poderão 
adotar a forma eletrônica.
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Parágrafo único. Para assegurar a confi abilidade dos dados e informações, 
as assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classifi cadas como 
qualifi cadas, por meio do uso de certifi cado digital pelas partes subscritoras, nos 
termos do art. 4º, inc. III, da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.
Art. 124. Os contratos e seus aditamentos celebrados na forma eletrônica se 
darão exclusivamente por meio do Sistema de Gestão de Documentos que trata o 
Decreto n.º 7.304, de 2021, ou outro que lhe venha a substituir.
§1º Como condição para contratação o interessado deve se cadastrar no Sistema de 
Gestão de Documentos Estaduais.
§2º Os atos, inclusive as notifi cações e intimações, deverão ser praticados 
exclusivamente por meio eletrônico, ressalvados as exceções previstas em 
regulamento específi co acerca da Gestão de Documentos do Estado do Paraná.
§3º Devem ser assinados mediante uso de certifi cação Digital ICP-Brasil, além 
daqueles que exigem o regulamento que trata da Gestão de Documentos do Estado 
do Paraná:
a)  O termo de contrato;
a)  O termo de aditivo;
b)  as declarações do ordenador da despesa acerca da adequação 
orçamentária e fi nanceira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
c)  A estimativa do impacto orçamentário-fi nanceiro;
Art. 125. Todos os atos administrativos que autorizem ou efetivem a realização 
de despesa devem ser assinados mediante uso de certifi cação digital ICP-Brasil.
Parágrafo único. Os demais atos podem ser assinados por assinatura eletrônica 
simples, salvo aqueles que exigem certifi cação digital em regulamento específi co 
que trata da Gestão de Documentos do Estado do Paraná.

CAPÍTULO IX
DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Seção I
Do Pregão e da Concorrência

Art. 126. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se 
refere o art. 17 da Federal nº 14.133, de 2021, adotando-se o pregão sempre que o 
objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente 
defi nidos pelo edital, por meio de especifi cações usuais de mercado.

Seção II
Da Concorrência

Art. 127. Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e 
serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo 
critério de julgamento poderá ser:
I    -  menor preço;
II   - melhor técnica ou conteúdo artístico;
III  - técnica e preço;
IV  - maior retorno econômico;
V   - maior desconto.
§1º Os serviços comuns de engenharia deverão ser licitados pela modalidade 
concorrência nos casos em que os critérios de julgamento não sejam menor preço 
ou maior desconto.
§2º A licitação deverá ser realizada pela modalidade concorrência no caso de 
contratação de obras.
§3º A concorrência segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da 
Lei Federal nº. 14.133, de 2021.

Seção III
Do Concurso

Art. 128. Concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, 
científi co ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou 
conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.
Art. 129. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que 
indicará:
I    - a qualifi cação exigida dos participantes;
II   - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;
III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao 
vencedor.
Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor 
deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 da Lei Federal nº 
14.133, de 2021, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar 
sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades 
competentes.
Art. 130. No caso de licitação pela modalidade concurso, o edital poderá 
prever que o vencedor do concurso possa ser contratado para a elaboração do 
anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executivo, podendo subcontratar os 
projetos complementares desde que os subcontratados possuam a qualifi cação 
técnica mínima exigida no instrumento convocatório.
Art. 131. O edital para a modalidade concurso deverá:
I  - defi nir o número de etapas e o nível de desenvolvimento das propostas;
II - prever a obrigatoriedade do anonimato dos concorrentes para concursos em 
uma etapa e, nos casos de concursos com mais de uma etapa, seja preferencialmente 
garantido o anonimato;
III - indicar os membros da comissão especial, que no caso de projetos de 
engenharia e/ou arquitetura poderá ser composta por arquitetos e urbanistas e/ou 
engenheiros, agentes públicos ou não,
IV - indicar como presidente da comissão especial servidor efetivo ou empregado 
público dos quadros permanentes da Administração Pública,
V  - estabelecer que a decisão da comissão especial é soberana;
VI - no caso de concurso para a contratação de projetos exigir, conforme os 
arts. 513 ao 526 deste Regulamento, a adoção preferencial da Modelagem da 
Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias 

e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la, 
para entrega dos projetos a serem contratados.

Seção IV
Do Leilão

Art. 132. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou 
de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior 
lance.
Art. 133. Nas licitações realizadas na modalidade leilão, serão observados os 
seguintes procedimentos operacionais:
I - realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita 
com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fi xados os valores 
mínimos para arrematação, e no caso da alienação de bens da Administração 
Pública do Estado do Paraná deverá seguir o disposto no art. 610 deste 
Regulamento;
II - designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 
contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no art. 5º deste 
Regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro ofi cial para 
conduzir o certame;
III - elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre a 
descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 
prazo para pagamento dos bens arrematados, condições para participação e, no 
que couber, o disposto no art. 58 deste Regulamento;
IV - realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao fi nal, 
declarados os vencedores dos lotes licitados.
§1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 
parte dos licitantes.
§2º A sessão pública deverá ser realizada preferencialmente de forma eletrônica, 
por meio de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a 
confi abilidade dos atos nela praticados.
§3º A realização do leilão por agente de contratação é preferencial, devendo ser 
justifi cada a opção pela contratação de leiloeiro ofi cial no procedimento interno 
da licitação.
Art. 134. Os bens e direitos arrematados serão pagos, preferencialmente, à vista, 
admitindo-se o pagamento mediante entrada em percentual não inferior a vinte por 
cento, e o restante no prazo e forma estabelecidos em edital.
§1º No caso de pagamento parcelado, o bem será entrega após o pagamento 
integral, salvo prestação de garantia sobre o valor total remanescente.
§2º O valor recolhido à Administração não será devolvido.
§3º O instrumento convocatório estabelecerá as condições para a entrega do bem 
ao arrematante.

Seção V
Do Diálogo Competitivo

Art. 135. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para contratação de 
obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com 
licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de 
desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, 
devendo os licitantes apresentar proposta fi nal após o encerramento dos diálogos.
Art. 136. O diálogo competitivo observará as regras e condições previstas em 
edital, que indicará:
I    - a qualifi cação exigida dos participantes;
II   - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;
III - as condições de realização e a remuneração a ser concedida àquele ou àqueles 
que apresentarem a melhor ou melhores soluções;
IV - o número mínimo de interessados a ser observado pela Administração para 
que haja o diálogo.
§1º A habilitação dos licitantes deverá ocorrer antes da fase do diálogo.
§2º Para o estabelecimento do número mínimo de que trata o inciso IV do caput 
deste artigo os critérios de seleção e de classifi cação devem obedecer a um padrão 
objetivo.
Art. 137. O procedimento do diálogo competitivo observará as seguintes fases, 
em sequência;
I   - qualifi cação;
II  - diálogo;
III - apresentação e julgamento das propostas.
§1º Nas fases da qualifi cação dos candidatos interessados em participar do diálogo 
e julgamento das propostas, as decisões tomadas pela Administração devem 
ocorrer com base em critérios objetivos.
§2º Os licitantes não habilitados fi cam impedidos de participar da fase de diálogo.
§3º As fases previstas dos incisos I e III do caput deste artigo não poderão ser 
sigilosas e deverão ser estabelecidas no instrumento convocatório com rigidez e 
transparência.
§4º A fase relativa ao inciso III do caput deste artigo é a fase competitiva do 
certame.
§5º O diálogo só será tornado público na fase competitiva.
Art. 138. A fase de qualifi cação inicia-se com a apresentação da candidatura dos 
interessados em participar da licitação.
§1º O instrumento convocatório estabelecerá o prazo máximo para as candidaturas.
§2º O candidato deverá, na fase de qualifi cação, demonstrar a capacidade de 
realizar o objeto da licitação, com as informações e documentos necessários 
previstos nos arts. 67 e 69 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e no instrumento 
convocatório.
Art. 139. Não há óbice que as propostas iniciais dos licitantes sejam alteradas 
para se atingir a solução adequada à necessidade da Administração em função do 
diálogo mantido com a comissão especial designada pela autoridade adjudicatária.
Art. 140. Poderão participar da fase de diálogo os candidatos que forem 
habilitados na forma do §2º do art. 138 deste Regulamento e os que preencherem 
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os requisitos mínimos de qualifi cação estabelecidos no instrumento convocatório.
§1º Serão convidados para o diálogo os candidatos habilitados e qualifi cados na 
fase I de que trata o art. 138 ou, se houver previsão no instrumento convocatório, 
de acordo com o §3º do art. 144, ambos deste Regulamento.
§2º Caso haja mais de 3 (três) candidatos, porém não tenha sido atingido o número 
mínimo de qualifi cados, a comissão especial poderá decidir pela continuidade do 
procedimento com o início do diálogo.
§3º O instrumento convocatório deverá prever requisitos mínimos para que se 
estabeleça se a solução oferecida pelos candidatos seja aceitável, sob pena de 
desqualifi cação daqueles que oferecerem soluções impróprias para o atendimento 
das necessidades a serem atendidas.
§4º Serão desqualifi cados aqueles que oferecerem soluções impróprias para o 
atendimento das necessidades a serem atendidas.
§5º O edital poderá prever a concessão de prêmio ou remuneração ao licitante que 
tiver sua solução escolhida e adotada pelo licitante vencedor.
§6º No caso previsto no § 5.º do caput deste artigo, o valor do prêmio ou da 
remuneração bem como a forma de pagamento deverá constar no edital de seleção.
§7º No caso em que a solução seja o resultado da mescla de mais de uma das 
soluções apresentadas durante o diálogo, conforme prevê o art. 143 deste 
Regulamento, o valor da remuneração de que trata o §4º deste artigo deverá ser 
dividido entre aqueles que as apresentaram as soluções.
§8º O edital deverá prever que o licitante autor da solução adotada deverá ceder 
todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, 
hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras 
ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.
Art. 141. O diálogo será realizado individualmente com cada um dos candidatos e 
a Administração, até que seja encerrada esta fase, deverá garantir o sigilo relativo 
das soluções apresentadas pelos candidatos.
§1º A Administração poderá revelar pontos específi cos da solução de um candidato 
aos demais somente sob a autorização do proponente.
§2º O tratamento aos candidatos deve preservar a isonomia com a igualdade de 
tratamento a todos os candidatos, de modo que as informações fornecidas não 
confi ram vantagens a nenhum dos candidatos.
Art. 142. A fase do diálogo poderá ser subdividida em subfases, conforme critérios 
estabelecidos no instrumento convocatório, de modo que soluções possam ser 
eliminadas de forma gradativa.
Parágrafo único. O diálogo será encerrado quando a comissão especial 
designada concluir que houve uma ou mais soluções, ou quando concluir que não 
houve solução apta a atender às necessidades que a Administração esposou no 
instrumento convocatório.
Art. 143. Não há óbice, desde que os respectivos proponentes autorizem, que 
a solução seja o resultado da mescla de mais de uma das soluções apresentadas 
durante o diálogo.
Art. 144. Finalizado o diálogo, a Administração deverá convocar os candidatos 
para apresentarem as respectivas propostas.
§1º As propostas a que se refere o caput deste artigo serão julgadas com base nos 
critérios previstos no instrumento convocatório.
§2º A fase de julgamento da proposta é restrita aos licitantes habilitados e 
qualifi cados na fase de qualifi cação.
§3º No caso de subdivisão de fase, o instrumento convocatório poderá prever que 
os candidatos que forem desqualifi cados na primeira subfase da fase de diálogo, 
na forma do §3º do art. 140 deste Regulamento, fi quem impedidos de participar da 
fase de julgamento das propostas.
§4º Como requisito para a contratação, o licitante mais bem classifi cado deverá 
apresentar a habilitação fi scal, social e trabalhista, conforme dispõe o art. 68 da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§5º A comissão especial, após encerrada a fase do diálogo e antes da divulgação 
do edital de convocação dos licitantes aptos a participar da fase de julgamento das 
propostas, deverá anexar aos autos os registros e as gravações em áudio e vídeo 
realizados durante a negociação.
Art. 145. A divulgação do edital deverá ocorrer da mesma forma que se deu a 
do instrumento convocatório, e deverá ser publicado no Portal Nacional de 
Contratações Públicas, no Diário Ofi cial, em jornais de grande circulação, e no 
sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná e do órgão ou entidade licitante.
Art. 146. Para o julgamento da proposta mais vantajosa na modalidade diálogo 
competitivo deverá ser adotado os critérios de julgamento técnica e preço, melhor 
técnica ou, no caso de se visar um contrato de efi ciência, o critério de maior 
retorno econômico.
Art. 147. Eventuais impugnações e recursos relativos ao diálogo competitivo 
devem ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias a contar da respectiva publicação 
do último ato de cada uma das fases dispostas no art. 135 deste Regulamento, no 
Portal Nacional de Contratações Públicas.

CAPÍTULO X
DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Seção I
Do Processo de Contratação Direta

Art. 148. O processo de contratação direta, que compreende os casos de 
inexigibilidade e de dispensa de licitação, além dos documentos previstos no 
art. 72 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, deverá ser instruído com os seguintes 
elementos:
I   -  indicação do dispositivo legal aplicável;
II  -  autorização do ordenador de despesa;
III -  consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou 
contratar com a Administração Pública do Estado do Paraná;
IV - no que couber, declarações exigidas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, 
neste Regulamento ou em regulamentos específi cos editados pela Administração 
Pública do Estado do Paraná;
V  - lista de Verifi cação, quando houver sido aprovada por ato próprio do 

Procurador-Geral do Estado, devidamente atestada e assinada pelos responsáveis 
pela condução do procedimento.
Art. 149. São competentes para autorizar a inexigibilidade e a dispensa de licitação 
as autoridades máximas dos órgãos e entidades públicas, admitida a delegação
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 
2021, no que couber, aos processos de contratação direta.
Art. 150. Na contratação direta por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, 
quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 
23 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o contratado deverá comprovar previamente 
que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações 
semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas 
fi scais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à 
data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.
Art. 151. Nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a 
aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou 
entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços, na forma prevista na 
Seção IV, do Capítulo XVII, do Título I, deste Regulamento.
Art. 152. Fica dispensada a análise jurídica dos processos de contratação direta 
nas hipóteses previamente defi nidas por ato do Procurador-Geral do Estado do 
Paraná, nos termos do §5º, do art. 53 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 153. No caso de contratação direta, a divulgação no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e no Diário Ofi cial, deverá ocorrer no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato ou de seus aditamentos, 
como condição indispensável para a efi cácia do ato.
§1º Os contratos e eventuais aditivos celebrados em caso de urgência terão efi cácia 
a partir de sua assinatura e deverão ser publicados no prazo previsto no caput deste 
artigo, sob pena de nulidade.
§2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação 
de profi ssional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identifi car os custos 
do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da 
hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas 
específi cas.

Seção II
Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 154. As hipóteses previstas no artigo 74 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, 
são exemplifi cativas, sendo inexigível a licitação em todos os casos em que for 
inviável a competição.
Art. 155. As hipóteses de inexigibilidade previstas no inciso III do art. 74 da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021, para que fi quem caracterizadas, dependem da 
comprovação dos requisitos da especialidade e da singularidade do serviço, 
aliados à notória especialização do contratado.
Art. 156. Compete ao agente público responsável pelo processo de contratação 
direta, no caso de inexigibilidade de licitação, a adoção de providências que 
assegurem a veracidade do documento de exclusividade apresentado pela futura 
contratada, nos termos do §1º do art. 74 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 157. É vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e 
divulgação, bem como a preferência por marca específi ca.
Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser adquiridos bens de marcas 
específi cas ou contratados serviços com prestador específi co para cumprimento de 
ordem judicial, quando a decisão indique a marca ou o prestador a ser contratado 
pela Administração.

Seção III
Da Dispensa de Licitação

Art. 158. Nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor, o instrumento 
do contrato poderá ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 
execução de serviço.
Parágrafo único. Neste caso, ao instrumento substitutivo ao contrato aplica-se, 
no que couber, o disposto no art. 92 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 159. Nas dispensas de licitação previstas nos incisos I e II do art. 75 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, a contratação deverá ser feita preferencialmente com 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
§1º Para fi ns de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 
I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, deverão ser observados:
I - o somatório do que for despendido no exercício fi nanceiro pela respectiva 
unidade gestora; e
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos 
como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.
§2º Considera-se ramo de atividade a participação econômica do mercado, 
identifi cada pelo nível de subclasse da Classifi cação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE.
§3º Não se aplica o disposto no §1º do artigo 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, 
às contratações de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de 
veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o 
fornecimento de peças, salvo quando houver contrato ou ata de registro de preços 
vigentes.
§4º As contratações de que trata o §3º deste artigo estão sujeitas ao regime de 
adiantamento, nos termos do disposto na Lei n.º 16.949, de 22 de junho de 2011.
§5º Os valores referidos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021, serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio 
público ou por autarquia ou fundação qualifi cadas como agências executivas na 
forma da lei.
§6º Quando do enquadramento de bens, serviços ou obras nos termos das hipóteses 
previstas neste artigo, a autoridade competente pela autorização e a autoridade 
superior responsável pela adjudicação e pela homologação da contratação devem 
observar o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e no art. 337-E 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
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Art. 160. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e 
fundacional do Estado do Paraná poderão adotar o sistema de dispensa eletrônica, 
nas seguintes hipóteses:
I  - contratação de obras e serviços de engenharia comuns ou serviços de 
manutenção de veículos automotores, no limite do disposto no inciso I do caput 
do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
II  - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no inciso II do caput do 
art. 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
III - contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços comuns de 
engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art. 75 da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021, quando cabível;
IV - registro de preços para a contratação de bens e serviços por mais de um órgão 
ou entidade, nos termos do §6º do art. 82 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§1º Ato do Secretário de Estado da Administração e da Previdência regulamentará 
o funcionamento do sistema de dispensa eletrônica.
§2º A utilização do sistema de dispensa eletrônica poderá ocorrer a partir da data 
de publicação do ato de que trata o §1º deste artigo.
§3º Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas seguintes 
hipóteses:
I  - contratações de obras que não se incluam no inciso I do caput deste artigo;
II   - locações imobiliárias e alienações; e
III  - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia.

CAPÍTULO XI
DO RELATÓRIO FINAL COM INFORMAÇÕES SOBRE A 

CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS
Art. 161. Os órgãos da Administração Pública estadual, direta, autárquica e 
fundacional do Estado do Paraná, deverão elaborar relatório fi nal com informações 
sobre a consecução dos objetivos que tenham justifi cado a contratação e eventuais 
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deste artigo deverá ser divulgado 
no Portal Nacional de Contratações Públicas em até 30 (trinta) dia após a extinção 
do contrato.

CAPÍTULO XII
DOS MODELOS DE MINUTAS DE EDITAIS, DE TERMOS DE 

REFERÊNCIA, DE CONTRATOS PADRONIZADOS E DE OUTROS 
DOCUMENTOS

Art. 162. Os modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos 
padronizados e de outros documentos deverão ser realizados de acordo com o 
Decreto nº 3.203, de 22 de dezembro de 2015, ou outro que o substituir.
§1º Após a publicação no Diário Ofi cial do Estado, as minutas de que trata o caput 
deste artigo serão de observância obrigatória pela Administração Pública estadual, 
direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná.
§2º Os modelos e minutas a que se referem o caput deste artigo serão 
disponibilizadas no catálogo eletrônico conforme o disposto nos arts. 49 e 50 deste 
Regulamento.

CAPÍTULO XIII
DOS CONTRATOS

Seção I
Do Modelo de Gestão do Contrato

Art. 163. O modelo de gestão do contrato tem por objetivo descrever como a 
execução do objeto será acompanhada e fi scalizada pelo órgão ou entidade.
Art. 164. O modelo de gestão do contrato deve defi nir:
I - os agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento e fi scalização do 
contrato, bem como as atividades a cargo de cada um deles;
II  - o protocolo de comunicação entre o contratante e o contratado;
III - a forma de pagamento do objeto contratado;
IV - o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues 
com relação às especifi cações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas 
ao recebimento provisório;
V - o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues 
com relação aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao 
recebimento defi nitivo;
VI - o procedimento de verifi cação do cumprimento da obrigação do contratado 
de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu 
período de execução;
VII - as sanções, glosas e extinção do contrato.
Art. 165. O termo de referência, além dos elementos descritos no art. 19 deste 
Regulamento, conterá os elementos necessários à gestão do contrato, incluindo:
I  - cronograma de execução física com os principais serviços ou bens que a 
compõem, e a previsão estimada de desembolso para cada uma delas e fi nanceira, 
contendo o detalhamento das etapas ou fases da solução a ser contratada;
II   - indicação da área gestora do contrato;
III  - fi xação de critérios de avaliação dos serviços prestados;
IV - quantifi cação ou estimativa prévia do volume da 
solução demandada para planejamento e gestão das necessidades da contratante;
V   - garantia de inspeções e diligências, quando aplicável, e sua forma de 
exercício;
VI - termo de compromisso e de confi dencialidade, 
contendo declaração de manutenção de sigilo e ciência das normas de segurança 
do contratante a ser assinada pela contratada, devendo exigir-se que a contratada 
obtenha esse compromisso junto aos seus funcionários, diretamente envolvidos na 
contratação;
VII - defi nição de mecanismos formais, em meio físico ou digital, de comunicação 
a serem utilizados para troca de informações entre o contratante e a contratada;
VIII - exigência ou não de garantia contratual, na forma do Capítulo II do Título 
III da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

IX - a análise de riscos conhecidos.
Art. 166. O pagamento a ser dispendido pelo contratante deverá ser, 
preferencialmente, por resultados.
§1º O termo de referência deverá defi nir o modelo de execução que contemple 
pagamento de resultados, de forma que o contratado seja remunerado pela entrega 
de produtos e serviços e não pela alocação de postos de trabalho;
§2º Excepcionalmente, será admitido o pagamento por hora trabalhada ou por 
posto de serviço, quando as características do objeto não o permitirem ou as 
condições forem mais vantajosas para a Administração, hipótese em que deve 
estar prévia e adequadamente justifi cada nos respectivos processos.
§3º No termo de referência deverá constar, objetivamente, os parâmetros para a 
avaliação da conformidade e a mensuração dos produtos e serviços entregues.
§4º Para os fi ns do disposto no caput deste artigo poderá ser contemplado 
mecanismo contratual de redução do pagamento por meio de Instrumento de 
Medição de Resultados - IMR quando, apesar da utilidade da solução entregue, 
não forem atingidas as metas ou índices de qualidade estabelecidos.
§5º A redução do pagamento a que se refere o §4º deste artigo não se confunde e 
não prejudica as sanções quando cabíveis.

Seção II
Da Subcontratação

Art. 167. A Administração deve fazer constar no edital de licitação, ou nos seus 
documentos integrantes, as parcelas do contrato passíveis de serem subcontratadas, 
acompanhada da descrição acerca da capacidade técnica a ser exigida para cada 
parcela.
§1º A subcontratação poderá ser feita quando se identifi que que não é usual 
no mercado a existência de empresas que executem de forma integral o objeto 
pretendido pela Administração, ou quando for usual no mercado próprio a 
subcontratação de determinados serviços.
§2º A subcontratação deve se cingir às parcelas tecnicamente complementares, 
sendo proibido a subcontratação das parcelas consideradas de maior relevância 
técnica ou de valor mais signifi cativo do objeto.
§3º É vedada a subcontratação integral.
§4º A permissão da subcontratação, com a defi nição das parcelas aptas a serem 
subcontratadas devem constar da minuta contratual e devem ser acompanhadas 
das justifi cativas técnicas da subcontratação e acerca da exigência da respectiva 
capacidade técnica de cada parcela do objeto.
§5º Nas subcontratações a Administração deve exigir do contratado a 
documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, relativamente 
a parte subcontratada do objeto, para que seja apreciada a conformidade com 
as exigências editalícias pela Administração, e juntada aos autos do processo 
correspondente .
§6º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
fi nanceira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fi scalização 
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral, ou por afi nidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 
constar expressamente do edital de licitação.
§7º Nas contratações com fundamento no inciso III do art. 74, da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de 
profi ssionais distintos daqueles que tenham justifi cado a inexigibilidade.

Seção III
Do Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Art. 168.  O reequilíbrio econômico e fi nanceiro pode se dar na forma de:
I - revisão de contrato ou reequilíbrio econômico e fi nanceiro em sentido estrito;
II - reajustamento de preços;
III - repactuação de preços; e
IV - atualização monetária.

 Subseção I
Do Reajustamento em Sentido Estrito de Preços dos Contratos

Art. 169.  O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado na 
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variação ocorrida desde 
a data do orçamento estimado, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, 
calculada pelo índice defi nido no contrato.
Parágrafo único. A data do orçamento estimado a que se refere o caput deste 
artigo é a data em que o orçamento ou a planilha orçamentária foi elaborada, 
independente da data da tabela referencial utilizada, se for o caso.
Art. 170.  O edital ou o contrato de obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura, 
de serviços continuados e não continuados sem mão de obra com dedicação 
exclusiva ou sem predominância de mão de obra, deverá indicar o critério de 
reajustamento de preços e a periodicidade, sob a forma de reajustamento em 
sentido estrito, com a adoção de índices específi cos ou setoriais.
§1º  Na ausência dos índices específi cos ou setoriais, previstos no artigo anterior, 
adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado 
por instituição ofi cial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.
§2º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a 
previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada 
à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de 
um índice específi co ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado 
dos respectivos insumos.
§3º  Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do 
contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-fi nanceiro, será a revisão 
considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustifi cada.
§4º  Se em consequência de culpa da contratada forem ultrapassados os prazos, 
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o reajustamento só será aplicado com índice correspondente ao respectivo 
período de execução previsto no cronograma físico-fi nanceiro, sem prejuízo das 
penalidades.
§5º  Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente será aplicado 
com índice correspondente ao período de execução efetiva, conforme planilha de 
medição.
§6º  O registro do reajustamento de preços deve ser formalizado por simples 
apostila.
§7º  Se, juntamente do reajustamento, houver a necessidade de prorrogação de 
prazo e/ou acréscimo e/ou supressão de serviços, é possível formalizá-lo no 
mesmo termo aditivo.
§8º A contratada ao assinar aditivo ao contrato mantendo as demais cláusulas em 
vigor, sem ressalva em relação ao reajustamento de preços, importará renúncia 
quanto às parcelas reajustáveis anteriores ao aditivo.
§9º Aplica-se o procedimento previsto nesta subseção nas contratações decorrentes 
de ata de registro de preços.

Subseção II
 Da Repactuação de Preços dos Contratos

Art. 171.  Repactuação de preços é uma forma de manutenção do equilíbrio 
econômico-fi nanceiro do contrato que deve ser utilizada para serviços continuados 
com dedicação exclusiva da mão de obra, ou com predominância de mão de obra, 
por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no 
instrumento convocatório com data vinculada à apresentação das propostas, para 
os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo ou à convenção 
coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão 
de obra.
Art. 172. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços de engenharia e/
ou arquitetura continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a 
doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.
Parágrafo único.  Para que haja a repactuação dos preços é necessária a 
demonstração analítica da variação dos componentes dos custos.
Art. 173.  O intervalo mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será 
contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, isto é, da data 
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes 
de mão de obra, e da data limite para a apresentação da proposta em relação aos 
demais insumos com custos decorrentes do mercado.
 Parágrafo único. Quando a contratação envolver mais de uma categoria 
profi ssional, a repactuação com data base de acordo, convenção ou dissídio 
coletivo de trabalho poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, 
convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na 
contratação.
Art. 174.  Em caso de repactuação subsequente à primeira, correspondente à 
mesma parcela objeto da nova solicitação, o prazo de 1 (um) ano terá como data-
base a data em que se iniciaram os efeitos fi nanceiros da repactuação anterior 
realizada, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
Art. 175.  As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou 
convenção coletiva que fundamenta a repactuação.
§1º  A repactuação de preços deverá ser pleiteada pela contratada até a data da 
prorrogação contratual subsequente ou até o termo fi nal da vigência contratual, 
sob pena de ocorrer preclusão lógica de exercer o seu direito.
§2º  É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
§3º  Quando houver necessidade de repactuação, devem ser consideradas as 
seguintes circunstâncias:
I - os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
II - as particularidades do contrato em vigor;
III - o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profi ssionais;
IV - a nova planilha com a variação dos custos apresentada;
V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores ofi ciais de referência, 
tarifas públicas ou outros equivalentes; e
VI - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
§4º  A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes 
de variação dos custos.
§5º  O prazo referido no §4º deste artigo fi cará suspenso enquanto a contratada não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a 
comprovação da variação dos custos.
§6º  O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a 
variação de custos alegada pela contratada.
Art. 176.  Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 
vigências iniciadas observando-se o seguinte:
I    - a partir da assinatura da apostila;
II   - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 
de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
III - em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver 
revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, 
convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, 
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, 
assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
§1º  No caso previsto no inciso III do caput deste artigo, o pagamento retroativo 
deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, 
e apenas em relação à diferença porventura existente.
§2º  A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são 
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a 
continuidade da contratação mais vantajosa.

§3º  A Administração poderá prever o pagamento retroativo do período em que 
a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de termo de 
reconhecimento de dívida.
§4º  Na hipótese do §3º deste artigo, o período em que a proposta permaneceu 
sob a análise da Administração será contado como tempo decorrido para fi ns de 
contagem da anualidade da próxima repactuação.

 Subseção III
Da Revisão de Contrato ou Reequilíbrio Econômico-Financeiro em Sentido 

Estrito

Art. 177. A revisão ou reequilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato em sentido 
estrito é decorrência da teoria da imprevisão, tendo lugar quando a interferência 
causadora do desequilíbrio econômico-fi nanceiro consistir em um fato imprevisível 
ou previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinário, isto é, que 
não esteja previsto no contrato, e nem poderia estar.
Parágrafo único.  A revisão ou reequilíbrio econômico-fi nanceiro em sentido 
estrito pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão 
contratual, desde que verifi cados os seguintes requisitos:
I   - o evento seja futuro e incerto;
II  - o evento ocorra após a apresentação da proposta;
III - o evento não ocorra por culpa da contratada;
IV - a possibilidade da revisão contratual seja aventada pela contratada ou pela 
contratante;
V - a modifi cação seja substancial nas condições contratadas, de forma que 
seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos da contratada e a 
retribuição do contratante;
VI - haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a 
necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da 
majoração ou minoração dos encargos da contratada;
VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico-fi nanceiro 
do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação 
comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas 
condições inicialmente pactuadas.

 Subseção IV
Da Atualização Monetária

Art. 178.  A atualização monetária é devida em razão do processo infl acionário e 
da desvalorização da moeda, devendo ser calculada desde a data em que deveria 
ser efetuado o pagamento da fatura de determinada parcela do contrato até seu 
pagamento efetivo.
Parágrafo único.  Após 30 (trinta) dias da data em que deveria ser efetuado o 
pagamento das faturas, incidirá sobre o valor faturado atualização monetária com 
base em índices estabelecido no contrato.

Seção IV
Do Recebimento do Objeto

Art. 179. O objeto do contrato será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a)  provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fi scalização, 
ou comissão nomeada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, 
quando verifi cado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
a)  defi nitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
II - em se tratando de compras:
a)  provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento 
e fi scalização, com verifi cação posterior da conformidade do material com as 
exigências contratuais;
a)  defi nitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 
exigências contratuais.
§1º O responsável pelo recebimento provisório é proibido de receber 
defi nitivamente ou participar de comissão designada para o recebimento defi nitivo 
do objeto contratado;
§2º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver 
em desacordo com o contrato.
§3º O recebimento provisório ou defi nitivo não excluirá a responsabilidade civil 
pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-
profi ssional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato.
§4º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e 
defi nitivo serão defi nidos no contrato.
§5º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os 
ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do 
contrato, exigidos por normas técnicas ofi ciais, correrão por conta do contratado.
§6º Em se tratando de projeto de obra, o recebimento defi nitivo pela Administração 
não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os 
danos causados por falha de projeto.
§7º Em se tratando de obra, o recebimento defi nitivo pela Administração não 
eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão 
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva 
pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 
funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do 
bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identifi cados, o contratado 
fi cará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 
substituição necessárias.
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Seção V
Da Extinção dos Contratos

Art. 180. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser 
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, as seguintes situações:
I   - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 
cláusulas contratuais, de especifi cações, de projetos ou de prazos;
II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 
designada para acompanhar e fi scalizar sua execução ou por autoridade superior;
III  - alteração social ou modifi cação da fi nalidade ou da estrutura da empresa que 
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 
falecimento do contratado;
V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 
execução do contrato;
VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 
alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 
previsto;
VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 
servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
VIII - razões de interesse público, justifi cadas pela autoridade máxima do órgão 
ou da entidade contratante;
IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em 
lei, bem como em outras normas específi cas, para pessoa com defi ciência, para 
reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.
Art. 181. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:
I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que 
acarrete modifi cação do valor inicial do contrato além do limite permitido no 
artigo 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
II - suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a 3 (três) meses;
III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fi scal, dos 
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 
despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou 
objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais 
naturais especifi cadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento 
das obrigações atribuídas pelo contrato à Administrações relacionadas a 
desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.
§1º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do caput deste 
artigo observarão as seguintes disposições:
I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que 
o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha 
contribuído;
II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento 
do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato.
§2º Os emitentes das garantias previstas no artigo 96 da Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021, deverão ser notifi cados pelo contratante quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
Art. 182. A extinção do contrato poderá ser:
I   - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta;
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 
comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 
ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
§1º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 
consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
§2º O disposto nos incisos II e na primeira parte do inciso III do caput deste 
artigo deverão observar as disposições referentes aos Mecanismos Alternativos de 
Solução de Controvérsias, dispostas no Título VIII deste Regulamento.
§3º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado 
será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e 
terá direito a:
I   - devolução da garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
III - pagamento do custo da desmobilização.
Art. 183. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá 
acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da Administração;
II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material 
e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
III - execução da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 
execução;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;
d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 
seguradora, quando cabível;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados à Administração Pública Estadual e das multas aplicadas.
§1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo fi cará 

a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por 
execução direta ou indireta.
§2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de 
autorização expressa da autoridade máxima competente, conforme o caso.
§3º A retenção de créditos de que trata o inc. IV do caput deste artigo poderá 
ser estendida a outros contratos celebrados entre a Administração e o contratante, 
quando os valores retidos no contrato cuja apuração estiver sendo efetuada não 
forem sufi cientes para cobrir a estimativa dos prejuízos causados à Administração 
Pública Estadual e das multas aplicadas, até esse limite.

Seção VI
Da Publicação do Contrato

Art. 184. Os contratos e seus aditamentos serão divulgados no Portal Nacional de 
Contratações Públicas e no sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná e do órgão 
ou entidade licitante, e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de 
sua assinatura:
 I   - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;
 II  - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

CAPÍTULO XIV
DAS PRÁTICAS CONTÍNUAS E PERMANENTES DE GESTÃO DE 

RISCOS E DE CONTROLE PREVENTIVO

Art. 185. Os órgãos da Administração Pública estadual, direta, autárquica e 
fundacional do Estado do Paraná deverão adotar todas as condutas necessárias 
para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos 
contratos, com o intuito de:
I   - obter a excelência nos resultados das contratações celebradas;
II - evitar inexecuções contratuais que possam comprometer os objetivos de 
gestão pretendidos;
III - evitar sobrepreço e superfaturamento quando das execuções contratuais;
IV - prevenir e reprimir práticas corruptas, práticas fraudulentas, práticas colusivas 
ou práticas obstrutivas nos processos de contratação pública;
V   - garantir que a contratação pública constitua efetivo instrumento de fomento 
da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica;
VI - realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações;
VII - reduzir os riscos a que estão sujeitas as licitações e as contratações, como, 
dentre outros:
a) identifi cação incorreta, imprecisa ou insufi ciente da necessidade pública a ser 
atendida com a contratação;
b) descrição incorreta, imprecisa ou insufi ciente do objeto da contratação;
c) erros na elaboração do orçamento estimativo;
d) defi nição incorreta ou inadequada dos requisitos de habilitação técnica ou de 
habilitação econômico-fi nanceira;
e) estabelecimento de condições de participação que restrinjam de modo 
injustifi cado o universo de potenciais licitantes;
f) decisões ou escolhas sem a devida e sufi ciente motivação;
g) defi nição incorreta, imprecisa ou insufi ciente dos 
encargos contratuais;
h) defeitos no controle da execução contratual ou no recebimento defi nitivo do 
objeto.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações previstas nos incisos I a 
IV do art. 187 do caput deste artigo ensejará, após o devido processo legal, a 
aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo 
da responsabilização penal, civil e por improbidade administrativa.
Art. 186. Será realizado o gerenciamento dos riscos envolvidos em todas as etapas 
do processo da contratação.
§1º O gerenciamento dos riscos de que trata o caput tem por objetivos:
I  - aumentar a probabilidade de atingimento dos objetivos estratégicos e 
operacionais pretendidos por intermédio da execução contratual;
II - fomentar uma gestão proativa de todas as etapas do processo da contratação;
III - atentar para a necessidade de se identifi carem e tratarem todos os riscos que 
possam comprometer a qualidade dos processos de contratação;
IV - facilitar a identifi cação de oportunidades e ameaças que possam comprometer 
as licitações e a execução dos contratos;
V - prezar pela conformidade legal e normativa dos processos de contratação;
VI  - aprimorar os mecanismos de controle da contratação pública;
VII - estabelecer uma base confi ável para a tomada de decisão e para o 
planejamento das contratações;
VIII - alocar e utilizar efi cazmente os recursos para o tratamento de riscos a que 
estão sujeitas as licitações e as execuções contratuais;
IX - aumentar a capacidade de planejamento efi caz e efi ciente das contratações 
por intermédio do controle dos níveis de risco.
§2º O gerenciamento dos riscos poderá ser dispensado, mediante justifi cativa, nos 
casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.
§3º O nível de detalhamento e de aprofundamento do gerenciamento dos riscos 
será proporcional à complexidade, relevância e valor signifi cativo do objeto da 
contratação.
§4º O principal objetivo do gerenciamento dos riscos é avaliar as incertezas e 
prover opções de resposta que representem as melhores decisões relacionadas com 
a excelência das licitações e das execuções contratuais.
§5º Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:
I   - raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido 
do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
II  - pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de 
ocorrência no prazo associado ao objetivo;
III - provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo 
ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;
IV - muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao 
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objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;
V - praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.
§6º Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:
I  - muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fi ns 
práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;
II  - baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede 
o alcance da maior parte do objetivo/resultado;
III - médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
IV - alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
V - muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do 
objetivo/resultado.
§7º Após a avaliação, o tratamento dos riscos deve contemplar as seguintes 
providências:
I   - identifi car as causas e consequências dos riscos priorizados;
II - levantadas as causas e consequências, registrar as possíveis medidas de 
resposta ao risco;
III - avaliar a viabilidade da implantação dessas medidas (custo-benefício, 
viabilidade técnica, tempestividade, efeitos colaterais do tratamento etc);
IV - decidir quais medidas de resposta ao risco serão implementadas;
V - elaborar plano de implementação das medidas eleitas para resposta aos riscos 
identifi cados e avaliados.
§8º O gerenciamento de riscos materializa-se no documento denominado Mapa 
de Riscos, que será elaborado de acordo com a probabilidade e com o impacto de 
cada risco identifi cado, por evento signifi cativo, e deve ser atualizado e juntado 
aos autos do processo de contratação, pelo menos:
I   - ao fi nal da elaboração do estudo técnico preliminar;
II  - ao fi nal da elaboração do projeto de que trata o inciso LXXXVIII do art. 2º 
deste Regulamento;
III  - após a fase de seleção do fornecedor; e
IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fi scalização.
Art. 187. A responsabilidade pelo gerenciamento de riscos compete aos agentes 
públicos responsáveis pelo planejamento da contratação.
Art. 188. As contratações públicas sujeitam-se às seguintes linhas de defesa:
I  - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, 
agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão 
ou entidade;
II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico 
e de controle interno do próprio órgão ou entidade;
III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da 
Administração e pelo tribunal de contas.
§1º Compete aos agentes públicos integrantes da primeira linha de defesa:
I  - a identifi cação, a avaliação, o controle, o tratamento e a mitigação dos riscos 
a que estão sujeitos os processos de contratação, de acordo com o apetite a risco 
defi nido;
II - a adoção de medidas de saneamento de irregularidades meramente formais 
aferidas no processo da contratação pública;
III - a adoção de medidas preventivas destinadas a evitar a repetição de 
irregularidades identifi cadas no processo da contratação pública;
IV - no âmbito de sua competência, assegurar a formação e a capacitação dos 
agentes públicos envolvidos no processo da contratação pública;
V  - aperfeiçoar os sistemas de controle interno no âmbito de sua competência;
VI - realizar o planejamento das contratações de modo a prevenir o risco à 
integridade e diminuir a incerteza no que tange aos resultados pretendidos;
VII - adotar, no âmbito de sua competência, todas as condutas necessárias 
à obtenção de efi cácia, efi ciência e economicidade quando das contratações 
públicas, de modo a garantir o cumprimento dos objetivos previstos no artigo 11 
da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§2º Compete aos agentes públicos integrantes da segunda linha de defesa:
I - monitorar as atividades realizadas pelos agentes públicos integrantes da 
primeira linha de defesa;
II - propor melhorias nos processos de gestão de riscos e de controle interno 
realizados pelos agentes públicos integrantes da primeira linha de defesa;
III - prestar o assessoramento jurídico necessário à implementação das ações de 
competência dos agentes públicos integrantes da primeira linha de defesa;
IV - avaliar a conformidade das condutas e procedimentos adotados pelos agentes 
públicos integrantes da primeira linha de defesa com a Constituição Federal, com 
a Lei, e com normas infralegais.
§3º A avaliação de que trata o inciso IV do §2º deste artigo poderá ser realizada 
de ofício ou por solicitação expressa da autoridade responsável pela respectiva 
contratação, mediante relatório circunstanciado.
§4º O relatório de avaliação de que trata o §3º deste artigo será aprovado pela 
autoridade competente e comunicado aos agentes públicos a ela relacionados, que 
adotarão as condutas nele sugeridas, se for o caso.
§5º Caso o processo de avaliação indique o cometimento de infração, será 
instaurado o processo administrativo destinado à apuração de responsabilidade, 
na forma da lei.

CAPÍTULO XV
DA NEGOCIAÇÃO

Art. 189. A Administração Pública Estadual pode recorrer aos procedimentos de 
negociação com licitantes, contratados e/ou benefi ciários de ata de registro de 
preços de forma a obter condições mais vantajosas para a administração.
Art. 190. Na forma do disposto no artigo 61 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, 
o agente de contratação ou a comissão de contratação poderá negociar com o 
primeiro colocado condições mais vantajosas.
§1º A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes.
§2º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classifi cação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após 
a negociação, for desclassifi cado em razão de sua proposta permanecer acima do 
preço máximo defi nido pela Administração.
§3º A negociação será conduzida por agente de contratação, pregoeiro, comissão 
de contratação ou gerenciadores de ata de registro de preços, na forma deste 
Regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado e anexado aos 
autos do processo licitatório ou do processo de contratação.
Art. 191. Na forma do disposto no artigo 107 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o 
gestor do contrato poderá negociar condições mais vantajosas com a contratada no 
procedimento que antecede a prorrogação ou a extinção dos contratos de serviços 
e fornecimentos contínuos.
Art. 192. Na forma do disposto no § 4.º do art. 90 da Lei Federal n. º 14.133, 
de 2021, o agente de contratação, o pregoeiro, e/ou a comissão de contratação 
poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 
classifi cação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 
do adjudicatário, caso o licitante vencedor não celebre o contrato com o Poder 
Público.

CAPÍTULO XVI
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Seção I
Das Infrações Administrativas

Art. 193. O licitante e a contratada que incorram nas infrações previstas no art. 155 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021, apuradas em regular processo administrativo, 
sujeitam-se às sanções previstas no art. 156 da mesma Lei.

Seção II
Das Sanções Administrativas

Art. 194. A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do 
devido processo legal, com garantias de contraditório e de ampla defesa.
§1º A competência para determinar a instauração do processo administrativo, 
julgar e aplicar as sanções é da autoridade máxima do órgão ou entidade.
§2º A aplicação das sanções previstas em Lei não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
Art. 195. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:
I - descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei 
quando não se justifi car aplicação de sanção mais grave;
II - inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena 
relevância, a critério da Administração, quando não se justifi car aplicação de 
sanção mais grave;
Parágrafo único. Para os fi ns deste artigo, considera-se pequena relevância 
o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais ou formais que 
não impactam objetivamente na execução do contrato, bem como não causem 
prejuízos à Administração.
Art. 196. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, quando não 
se justifi car a imposição de penalidade mais grave, àquele que:
I - dar causa à inexecução parcial do contrato, que supere aquela prevista no inciso 
II do art. 155 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, ou que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
II - dar causa à inexecução total do contrato;
III - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
IV - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justifi cado;
V - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VI - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justifi cado;
§1º Considera-se inexecução total do contrato:
I - recusa injustifi cada de cumprimento integral da obrigação contratualmente 
determinada;
II - recusa injustifi cada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, 
contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração também caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida.
§2º Evidenciada a inexecução total, a inexecução parcial ou o retardamento do 
cumprimento do encargo contratual:
I - será notifi cado o adjudicatário ou contratado para apresentar a justifi cativa, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, para o descumprimento do contrato;
II - a justifi cativa apresentada pelo licitante ou adjudicatário será analisada 
pelo agente de contratação, pregoeiro ou comissão de licitação, e a apresentada 
pela contratada será analisada pelo fi scal do contrato que, fundamentadamente, 
apresentará manifestação e submeterá à decisão da autoridade competente.
III -  rejeitadas as justifi cativas, o agente público competente submeterá à 
autoridade máxima do órgão ou entidade para que decida sobre a instauração do 
processo para a apuração de responsabilidade.
IV - preliminarmente à instauração do processo de que trata o inciso III deste 
parágrafo poderá ser concedido prazo máximo de 10 (dez) dias para a adequação 
da execução contratual ou entrega do objeto.
§3º A sanção prevista no caput deste artigo impedirá o sancionado de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do 
Paraná, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
§4º A sanção de que trata o caput deste artigo quando aplicada pelos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública no 
desempenho da função administrativa impedirá o sancionado em licitar e contratar 
com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Paraná.
Art. 197. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será 
aplicada àquele que:
I - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
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declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
II - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
IV - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
V - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013.
§1º A autoridade máxima, quando do julgamento, se concluir pela existência de 
infração criminal ou de ato de improbidade administrativa, dará conhecimento 
ao Ministério Público e, quando couber, à Controladoria-Geral do Estado, para 
atuação no âmbito das respectivas competências.
§2º A sanção prevista no caput deste artigo, aplicada por qualquer ente 
da Federação, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do Estado do Paraná, pelo prazo mínimo 
de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
Art. 198. O cometimento de mais de uma infração em uma mesma licitação ou 
relação contratual sujeitará o infrator à sanção cabível para a mais grave entre 
elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as demais 
infrações como circunstância agravante.
§1º Não se aplica a regra prevista no caput se já houver ocorrido o julgamento ou, 
pelo estágio processual, revelar-se inconveniente a avaliação conjunta dos fatos.
§2º O disposto nesse artigo não afasta a possibilidade de aplicação da pena de 
multa cumulativamente à sanção mais grave.
Art. 199. A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato, e não 
poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta 
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.
§1º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da 
perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente.
§2º A multa de que trata o caput poderá, na forma do edital ou contrato, ser 
descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de 
outros contratos fi rmados com a Administração Pública estadual.
§3º O atraso injustifi cado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa 
de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
I  - a aplicação de multa moratória será precedida de oportunidade para o exercício 
do contraditório e da ampla defesa;
II - a aplicação de multa moratória não impedirá que a Administração a converta 
em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 
cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 200. A apuração de responsabilidade por infrações passíveis das sanções de 
advertência e multa se dará em processo administrativo simplifi cado, facultando-
se a defesa do licitante ou contratado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data de sua intimação.
§1º A notifi cação conterá, no mínimo, a descrição dos fatos imputados, o 
dispositivo pertinente à infração, a identifi cação do licitante ou contratado ou os 
elementos pelos quais se possa identifi cá-los.
§2º A apuração dos fatos e apreciação da defesa será feita por servidor efetivo ou 
empregado público designado ou comissão compostas por esses agentes públicos, 
a quem caberá a elaboração de Relatório Final conclusivo quanto à existência de 
responsabilidade do licitante ou contratado, em que resumirá as peças principais 
dos autos, opinará sobre a licitude da conduta, indicará os dispositivos legais 
violados e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.
§3º No processo administrativo simplifi cado de que trata esse artigo, é dispensada 
manifestação jurídica da Procuradoria-Geral do Estado.
§4º O licitante poderá apresentar, junto à defesa, eventuais provas que pretenda 
produzir.
§5º Caso evidenciada, no curso do processo administrativo 
simplifi cado, ou se o caso envolver a prática de conduta que possa caracterizar 
infração punível com as sanções de impedimento de licitar ou contratar ou de 
declaração de inidoneidade de que tratam os arts. 196 a 197 deste Regulamento, 
será instaurado o processo de responsabilização, nos termos do previsto no art. 
201 art. 203 deste Regulamento.
Art. 201. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 
156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 requererá a instauração de processo de 
responsabilização, de que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a 
ser conduzido por Comissão Processante, permanente ou ad hoc, designada pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade da Administração Pública do Estado do 
Paraná.
§1º A instauração do processo se dará por ato de quem possui competência para 
aplicar a sanção e mencionará:
I   - os fatos que ensejam a apuração;
II  - o enquadramento dos fatos às normas pertinentes à infração;
III - a identifi cação do licitante ou contratado, denominado acusado, ou os 
elementos pelos quais se possa identifi cá-lo;
IV - na hipótese do §2º deste artigo, a identifi cação dos administradores e ou 
sócios, pessoa jurídica sucessora ou empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito.
§2º A infração poderá ser imputada, solidariamente, aos administradores e sócios 
que possuam poderes de administração, se houver indícios de envolvimento no 
ilícito, como também à pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo 
com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, seguindo o disposto 
para a desconsideração direita da personalidade jurídica.
§3º O processo poderá ser instaurado exclusivamente contra administradores e 
sócios que possuem poderes de administração, das pessoas jurídicas licitantes ou 
contratadas, se identifi cada prática de subterfúgios, visando burlar os objetivos 
legais da própria sanção administrativa.
Art. 202. A Comissão Processante será composta por 2 (dois) ou mais servidores 
efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração 
Pública estadual, com atribuição de conduzir o processo e praticar todos os atos 
necessários para elucidação dos fatos, inclusive com poderes decisórios sobre os 

atos de caráter instrutório.
§1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não 
seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste 
artigo será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos 
seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de 
tempo de serviço no órgão ou entidade.
§2º A Comissão Processante, diante de elementos que possam revelar prudente a 
responsabilização de terceiros não previstos no §2º do art. 201 deste Regulamento, 
deve solicitar a abertura de outro processo contra elas ou o aditamento do ato de 
autorização do processo em curso, remetendo-se os autos à autoridade competente 
para apreciação e, sendo o caso, instauração do processo em face de outros 
sujeitos.
§3º Se no curso da instrução surgirem elementos novos não descritos no ato de 
autorização de abertura de processo de apuração de responsabilidade, a comissão 
processante solicitará a instauração de processo incidental, remetendo-se os autos 
à autoridade competente para apreciação.
Art. 203. Instaurado o processo, ou aditado o ato de instauração, a Comissão 
Processante dará impulso ao processo, intimado os acusados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentarem defesa escrita e 
especifi carem as provas que pretendam produzir.
§1º Quando se fi zer necessário, as provas serão produzidas em audiência, 
previamente designada para este fi m.
§2º Serão indeferidas pela Comissão, mediante decisão fundamentada, provas 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
§3º Da decisão de que trata o §2º deste artigo , no curso da instrução, cabe pedido 
de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação.
§4º Se não houver retratação, o pedido de reconsideração se converterá em 
recurso, que fi cará retido e será apreciado quando do julgamento do processo.
Art. 204. Finda a instrução, o acusado poderá apresentar alegações fi nais em 5 
(cinco) dias úteis, contados de sua intimação.
Art. 205. Transcorrido o prazo previsto no art. 204 deste Regulamento, a 
Comissão Processante elaborará relatório no qual mencionará os fatos imputados, 
os dispositivos legais e regulamentares infringidos, as penas a que está sujeito 
o infrator, as peças principais dos autos, analisará as manifestações da defesa e 
indicará as provas em que se baseou para formar sua convicção, fazendo referência 
às folhas do processo onde se encontram.
§1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade 
do licitante ou contratado e informará, quando for o caso, se houve falta capitulada 
como crime e se houve danos aos cofres públicos, sugerindo à autoridade 
julgadora a remessa de cópia do processo ao setor competente para as 
providências cabíveis.
§2º O relatório poderá, ainda, propor a absolvição por insufi ciência de provas 
quanto à autoria e ou materialidade.
§3º O relatório poderá conter sugestões sobre medidas que podem ser adotadas 
pela Administração, objetivando evitar a repetição de fatos ou irregularidades 
semelhantes aos apurados no Processo.
§4º O Processo Administrativo, com o relatório da Comissão será remetido 
para deliberação da autoridade competente, após a manifestação jurídica da 
Procuradoria-Geral do Estado, ou do integrante da Carreira dos Advogados do 
Estado, em extinção.
§5º Apresentado o relatório, a comissão fi cará à disposição da autoridade 
responsável pela instauração do processo para prestação de qualquer 
esclarecimento necessário.
§6º Proferido o julgamento, encerram-se as atividades da comissão processante.
§7º A comissão processante poderá solicitar a colaboração de outros órgãos para a 
instrução processual, por intermédio da autoridade máxima.

Seção III
Prova Emprestada

Art. 206. Será admitida no processo de apuração de responsabilidade o 
compartilhamento de informações e provas produzidas em outro processo 
administrativo ou judicial, caso em que, após a juntada nos autos, será aberta 
vistas dos autos ao acusado para manifestação, em 3 (três) dias úteis, contados 
de sua intimação.
§1º As informações e provas compartilhadas não se restringem a processos em 
que fi gurem partes idênticas, devendo o órgão julgador, garantido o contraditório 
e ampla defesa, atribuir à prova o valor que considerar adequado.
§2º O pedido para compartilhamento de informações e provas produzidas em outro 
processo será feito pela Comissão Processante à autoridade que tem competência 
para julgamento, que encaminhará solicitação ao juízo competente ou autoridade 
administrativa de outro Poder ou Ente federativo.
§3º O compartilhamento de provas que envolva cooperação internacional, 
observará o disposto no Código de Processo Civil.

Seção IV
Falsidade Documental

Art. 207. No caso de indícios de falsidade documental apresentado no curso da 
instrução, a Comissão Processante intimará o acusado para manifestação, em 3 
(três) dias úteis.
§1º A decisão sobre falsidade do documento será realizada quando do julgamento 
do processo.
§2º A apresentação de declaração ou documento falso na fase licitatória ou de 
execução do contrato é causa principal abertura do processo de apuração de 
responsabilidade, não se aplicando o disposto no caput e § 1.º deste artigo.

Seção V
Acusado Revel

Art. 208. Se o acusado, regularmente notifi cado, não comparecer para exercer 
o direito de acompanhar o processo de apuração de responsabilidade, será 
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considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
nos autos do procedimento administrativo para apuração de responsabilidade.
§1º Na notifi cação ao acusado deve constar advertência relativa aos efeitos da 
revelia de que trata o caput desse artigo.
§2º O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado 
em que se encontrar.
§3º Nos casos de notifi cação fi cta será nomeado curador especial.

Seção VI
Do Julgamento

Art. 209. A decisão condenatória mencionará, no mínimo:
I   - a identifi cação do acusado;
II  - o dispositivo legal violado;
III - a sanção imposta.
§1º A decisão condenatória será motivada, com indicação precisa e sufi ciente 
dos fatos e dos fundamentos jurídicos tomados em conta para a formação do 
convencimento.
§2º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de outras decisões ou manifestações 
técnicas ou jurídicas, , que, neste caso, serão partes integrantes do ato.
Art. 210. Na aplicação das sanções, a Administração Pública deve observar:
I  - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II  - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle;
VI - situação econômico-fi nanceira do acusado, em especial sua capacidade de 
geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
 Art. 211. São circunstâncias agravantes:
I   - a prática da infração com violação de dever inerente a cargo, ofício ou 
profi ssão;
II   -  o conluio entre licitantes ou contratados para a prática da infração;
III - a apresentação de documento falso no curso do processo administrativo de 
apuração de responsabilidade;
IV  - a reincidência.
V  - a prática de qualquer de infrações absorvidas, na 
forma do disposto no art. 198 deste Regulamento.
§1º Verifi ca-se a reincidência quando o acusado comete nova infração, depois de 
condenado defi nitivamente por idêntica infração anterior.
§2º Para efeito de reincidência:
I   - considera-se a decisão proferida no âmbito da Administração Pública Direta 
e Indireta dos de todos os entes federativos, se imposta a pena de declaração de 
inidoneidade de licitar e contratar;
II  - não prevalece a condenação anterior, se entre a data da publicação da decisão 
defi nitiva dessa e a do cometimento da nova infração tiver decorrido período de 
tempo superior a 5 (cinco) anos;
III - não se verifi ca, se tiver ocorrido a reabilitação em relação a infração anterior.
Art. 212. São circunstâncias atenuantes:
I   - a primariedade;
II - procurar evitar ou minorar as consequências da infração antes do julgamento;
III - reparar o dano antes do julgamento;
IV - confessar a autoria da infração.
Parágrafo único. Considera-se primário aquele que não tenha sido condenado 
defi nitivamente por infração administrativa prevista em lei ou já tenha sido 
reabilitado.
Art. 213. Sem modifi cação dos fatos narrados na autorização de abertura do 
processo de apuração de responsabilidade, o órgão julgador poderá atribuir 
defi nição jurídica diversa, ainda que, em consequência, sujeite o acusado à sanção 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Seção VII
Da Prescrição

Art. 214. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração 
pela Administração, e será:
I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere 
o caput deste artigo;
II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei Federal nº 
12.846, de 2013;
III - suspensa por decisão judicial ou arbitral que inviabilize a conclusão da 
apuração administrativa.

Seção VIII
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 215. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos 
atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 
caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos 
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa 
jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou 
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade.
§1º A desconsideração da personalidade jurídica, para os fi ns deste Regulamento, 
poderá ser direta ou indireta.
§2º A desconsideração direta da personalidade jurídica implicará na aplicação de 
sanção diretamente em relação aos sócios ou administradores de pessoas jurídicas 
licitantes ou contratadas.
§3º A desconsideração indireta da personalidade jurídica se dará, no processo da 

licitação ou de contratação direta, no caso de verifi cação de ocorrência impeditiva 
indireta.
Art. 216. Considera-se ocorrência impeditiva indireta a extensão dos efeitos 
de sanção que impeça de licitar e contratar a Administração Pública para:
I - as pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem 
impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas 
da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir 
ou de outra em que fi gurarem como sócios;
II - as pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas 
referidas no inciso anterior.
Art. 217. A competência para decidir sobre a desconsideração indireta da 
personalidade jurídica será a autoridade máxima do órgão ou entidade.
§1º Diante de suspeita de ocorrência impeditiva indireta, será suspenso o processo 
licitatório, para investigar se a participação da pessoa jurídica no processo 
da contratação teve como objetivo burlar os efeitos da sanção aplicada a outra 
empresa com quadro societário comum.
§2º Será notifi cado o interessado para que apresente manifestação, no exercício do 
contraditório e da ampla defesa, no prazo de 2 (dois) dias úteis.
§3º Os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação ou processo de 
contratação direta avaliarão os argumentos de defesa e realizarão as diligências 
necessárias para a prova dos fatos, como apurar as condições de constituição da 
pessoa jurídica ou do início da sua relação com os sócios da empresa sancionada; 
a atividade econômica desenvolvida pelas empresas; a composição do quadro 
societário e identidade dos dirigentes/administradores; compartilhamento de 
estrutura física ou de pessoal; dentre outras.
§4º Formado o convencimento acerca da existência de ocorrência impeditiva 
indireta, o licitante será inabilitado.
§5º Desta decisão cabe recurso, sem efeito suspensivo.
Art. 218. A desconsideração direta da personalidade jurídica será realizada no 
caso de cometimento, por sócio ou administrador de pessoa jurídica licitante ou 
contratada, das condutas previstas no art. 155, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 219. No caso de desconsideração direta da personalidade jurídica as sanções 
previstas no art. 155 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 serão também aplicadas 
em relação aos sócios ou administradores que cometerem infração prevista no 
artigo anterior.
Art. 220. A desconsideração direta da personalidade jurídica será precedida de 
processo administrativo, no qual sejam asseguradas as garantias do contraditório 
e da ampla defesa.
§1º As infrações cometidas diretamente por sócio ou administrador na qualidade 
de licitante ou na execução de contrato poderão ser apuradas no mesmo processo 
destinado à apuração de responsabilidade da pessoa jurídica.
§2º A declaração da desconsideração direta da personalidade jurídica é de 
competência da autoridade máxima do órgão ou entidade.
§3º Da decisão de desconsideração direta da personalidade jurídica cabe pedido 
de reconsideração.
Art. 221. A extinção do contrato por ato unilateral da Administração Pública 
poderá ocorrer:
I    -  antes da abertura do processo de apuração de responsabilidade;
II - no processo administrativo simplifi cado de apuração de responsabilidade;
III - em caráter incidental, no curso do de apuração de responsabilidade; ou
IV  - quando do julgamento do de apuração de responsabilidade
Art. 222. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 
14.133, de 2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração 
Pública que também sejam tipifi cados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, 
de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados 
o rito procedimental e a autoridade competente defi nidos neste Regulamento.
Art. 223. Os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Paraná 
deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contados da data da aplicação 
da sanção da qual não caiba mais recurso, informar e manter atualizados os dados 
relativos às sanções por eles aplicadas, para fi ns de publicidade no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal e no 
Sistema Gestão de Materiais e Serviços – GMS.

Seção IX
Do Cômputo das Sanções

Art. 224. Sobrevindo nova condenação, no curso do período de vigência de 
infração prevista nos incisos III ou IV do art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021, será somado ao período remanescente o tempo fi xado na nova decisão 
condenatória, reiniciando-se os efeitos das sanções.
§1º Na soma envolvendo sanções previstas nos incisos III e IV do art. 156 da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021, observar-se-á o prazo máximo de 6 (seis) anos 
em que o condenado fi cará proibição de licitar ou contratar com a Administração 
Pública Estadual.
§2º Em qualquer caso, a unifi cação das sanções não poderá resultar em 
cumprimento inferior a metade do total fi xado na condenação, ainda que ultrapasse 
o prazo de 6 (seis) anos previsto no § 1.º deste artigo.
§3º Na soma, contam-se as condenações em meses, desprezando-se os dias, 
respeitando-se o limite máximo previsto no §1º deste artigo, orientado pelo termo 
inicial da primeira condenação.
Art. 225. São independentes e operam efeitos independentes as infrações 
autônomas praticadas por licitantes ou contratados.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos III ou IV do art. 156 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, serão aplicadas de modo independente em relação a 
cada infração diversa cometida.

Seção X
Da Reabilitação

Art. 226. É admitida a reabilitação do condenado perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
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I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;
II - pagamento da multa;
III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no 
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da 
penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
IV - cumprimento das condições de reabilitação defi nidas no ato punitivo, dentre 
elas que o reabilitando não:
a) esteja cumprido pena por outra condenação;
b) tenha sido defi nitivamente condenado, durante o período previsto no inciso 
III desse artigo, a quaisquer das penas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 
14.133, de 2021, imposta pela Administração Pública Direta ou Indireta do Estado 
do Paraná;
c) tenha sido defi nitivamente condenado, durante o período previsto no inciso 
III desse artigo, por ato praticado após a sanção que busca reabilitar, a pena 
prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, imposta pela 
Administração Pública Direta ou Indireta dos demais Entes Federativos.
V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 
cumprimento dos requisitos defi nidos neste artigo.
Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do 
art.155 da Lei 14.133, de 2021 exigirá, como condição de reabilitação do licitante 
ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo 
responsável.
Art. 227. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em decisão defi nitiva, 
assegurando ao licitante o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.
Parágrafo único. Reabilitado o licitante, a Administração Pública solicitará sua 
exclusão do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e do 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo federal e no Sistema Gestão de Materiais e Serviços – GMS.

CAPÍTULO XVII
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES

Seção I
Do Credenciamento
Disposições Gerais

Art. 228. Credenciamento é um processo administrativo precedido de chamamento 
público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços 
ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem 
por meio de cadastramento no órgão ou na entidade para executar ou fornecer o 
objeto quando convocados.
§1º Aplicam-se ao credenciamento a Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e demais 
normas legais pertinentes.
§2º O procedimento de credenciamento será conduzido por um agente de 
contratação ou comissão especial de credenciamento designada pela autoridade 
competente.
Art. 229. O cadastramento de interessados será iniciado com a publicação de edital 
de credenciamento, mediante aviso público no Portal Nacional de Contratações 
Públicas – PNCP, no sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná e do órgão ou 
entidade licitante, e o extrato do edital no Diário Ofi cial do Estado e, em Jornal 
Diário de Grande Circulação, na forma do §3º do art. 61 deste Regulamento.
Parágrafo único. Qualquer alteração nas condições de credenciamento será 
divulgada e publicada pela mesma forma em que se deu a do texto original.
Art. 230. A documentação será analisada no prazo máximo de até 15 (quinze) 
dias úteis, contados a partir da entrega da documentação no órgão ou entidade 
contratante, prorrogável, se autorizado pela autoridade competente, por igual 
período por uma única vez.
Parágrafo único. Decorridos os prazos para a análise, caso o julgamento do 
pedido de credenciamento não tenha sido concluído, o agente de contratação ou 
da comissão especial de credenciamento terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para 
decidir.
Art. 231. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retifi cações e 
complementações da documentação ao interessado.
Art. 232. A inscrição de interessados no credenciamento implica a aceitação 
integral e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste Regulamento e no 
edital de credenciamento.
Art. 233. O interessado deverá apresentar exclusivamente por meio eletrônico a 
documentação para avaliação pelo agente de contratação ou da comissão especial 
de credenciamento designada.
Art. 234. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de 
contratação:
I   - paralela e não excludente;
II  - com seleção a critério de terceiros;
III - em mercados fl uidos.

Da Concessão do Credenciamento

Art. 235. O edital deverá conter as exigências de habilitação, em conformidade 
com o Capítulo VI do Título II da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, exigências 
específi cas de qualifi cação técnica, regras da contratação, valores fi xados para 
remuneração por categoria de atuação, minuta de termo contratual ou instrumento 
equivalente e modelos de declarações.
Art. 236. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no edital de 
credenciamento, se habilitado, será credenciado no órgão ou entidade contratante, 
encontrando-se apto a ser contratado para executar o objeto quando convocado.
§1º O resultado do credenciamento será publicado no Diário Ofi cial do 
Estado, Jornal Diário de Grande Circulação e divulgado no Portal Nacional de 
Contratações Públicas – PNCP e no sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná 
e do órgão ou entidade contratante em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis.
§2º Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou 
inabilitação no cadastramento para o credenciamento, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da publicação, na forma do §1º deste artigo.
§3º Os recursos serão recebidos por meio eletrônico e serão dirigidos à autoridade 
máxima do órgão ou entidade contratante por intermédio do agente de contratação 
ou da comissão especial de credenciamento designada, o qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informados.
§4º A autoridade máxima, após receber o recurso e a informação do agente de 
contratação ou da comissão especial de credenciamento designada, proferirá, 
também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo promover a sua 
respectiva publicação, na forma do §1º deste artigo.
§5º Será vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas cumprindo sanção 
que as impeça de participar de licitações ou ser contratada pela Administração 
Pública.
Art. 237. Durante a vigência do edital de credenciamento, incluídas as suas 
republicações, o órgão ou entidade contratante, a seu critério, poderá convocar por 
ofício os credenciados para nova análise de documentação, quando serão exigidos 
os documentos que comprovem a manutenção das condições apresentadas 
quando do cadastramento para o credenciamento do interessado, sob pena de 
descredenciamento..
§1º A partir da data em que for convocado para apresentar a documentação 
atualizada, o credenciado terá até 5 (cinco) dias úteis para enviá-la exclusivamente 
por meio eletrônico.
§2º A análise da documentação deverá ser realizada em prazo igual ao do 
cadastramento para o credenciamento, cuja decisão está sujeita a recurso na forma 
do §§2º, 3º e 4º do art. 236 deste Regulamento.
§3º Os credenciados convocados para apresentar a documentação referida no 
caput deste artigo participarão normalmente, quando for o caso, dos sorteios de 
demandas ou das convocações feitas pelo órgão ou entidade contratante.
§4º O resultado da análise prevista no caput deste artigo será publicado na forma 
do §1º do art. 236 deste Regulamento.
Art. 238. A cada 6 (seis) meses ou outro prazo inferior, o órgão ou entidade 
contratante poderá realizar chamamento público para novos interessados, 
republicando o edital.
Parágrafo único. Se houver necessidade de alterações nas regras, condições e 
minutas deverá ser providenciado novo credenciamento de todos os interessados.

Da Manutenção do Credenciamento

Art. 239. Durante a vigência do credenciamento, os credenciados deverão manter 
todas as condições exigidas para a habilitação relacionadas às condições de 
credenciamento e constantes perante o cadastro unifi cado disponível no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, alternativamente, no Cadastro 
Unifi cado de Fornecedores do Estado do Paraná, sob pena de descredenciamento.
Parágrafo único. Em auxílio ao seu dever de fi scalizar o contrato, e para que 
possa verifi car se os credenciados estão cumprindo o disposto no caput, o órgão ou 
entidade contratante deverá estabelecer a possibilidade e a forma como os usuários 
poderão denunciar irregularidades na prestação dos serviços e/ou no faturamento.
Art. 240. Não há impedimento que um mesmo interessado, quando couber, seja 
credenciado para executar mais de um objeto, desde que possua os requisitos de 
habilitação para todos.
Parágrafo único. O credenciado, no caso descrito no caput deste artigo, poderá 
apresentar de uma vez só a documentação exigida, salvo se as exigências 
de capacidade técnica forem diferenciadas, devendo, neste caso, apresentar 
complementação da documentação relativa a este quesito.
Art. 241. O credenciamento não estabelece a obrigação do órgão ou entidade 
contratante em efetivar a contratação, face à sua precariedade e, por isso, a qualquer 
momento, o credenciado ou o órgão ou entidade contratante poderá denunciar 
o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na 
observância e cumprimento das normas fi xadas no edital, neste Regulamento e na 
legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

Do Cancelamento do Credenciamento

Art. 242. O credenciado que deixar de cumprir às exigências deste Regulamento, 
do edital de credenciamento e dos contratos fi rmados com a Administração será 
descredenciado para a execução de qualquer objeto, sem prejuízo das sanções 
previstas nos arts. 156 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 243. O credenciado poderá, a qualquer tempo, solicitar seu descredenciamento 
mediante o envio de solicitação escrita ao órgão ou entidade contratante.
§1º A resposta ao pedido de descredenciamento deverá ocorrer no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias.
§2º O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do 
cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades a eles 
atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a aplicação 
das sanções defi nidas a que se refere o art. 242 deste Regulamento.

Das Obrigações do Credenciado

Art. 244. São obrigações do credenciado contratado:
I  - executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço ou 
fornecimento de bens em conformidade com as especifi cações básicas constantes 
do edital;
II  - ser responsável, em relação aos seus técnicos e ao serviço, por todas as 
despesas decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como: 
salários, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, 
transporte, hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto 
do contrato decorrente do credenciamento;
III - responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem 
a causar ao patrimônio do órgão ou entidade contratante ou a terceiros, decorrentes 
de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou 
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indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
IV - manter, durante o período de vigência do credenciamento e do contrato de 
prestação de serviço, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em 
especial no que tange à regularidade fi scal e capacidade técnico-operacional, 
quando couber;
V - justifi car ao órgão ou entidade contratante eventuais motivos de força 
maior que impeçam a realização do serviço ou o fornecimento do bem, objeto 
do contrato, apresentando novo cronograma para a assinatura de eventual termo 
aditivo para alteração do prazo de execução;
VI - responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da 
legislação vigente, sendo-lhe proibida a subcontratação do objeto sem previsão 
editalícia e autorização expressa do órgão ou entidade contratante;
VII - manter disciplina nos locais dos serviços, quando for o caso, retirando 
imediatamente após notifi cação, qualquer empregado considerado com conduta 
inconveniente pelo órgão ou entidade contratante;
VIII - cumprir ou elaborar em conjunto com o órgão ou entidade contratante o 
planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a defi nição 
do cronograma de execução das tarefas;
IX - conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades do órgão ou entidade 
contratante, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus 
serviços, quando for o caso;
X - apresentar, quando solicitado pelo órgão ou entidade contratante, relação 
completa dos profi ssionais, indicando os cargos, funções e respectivos nomes 
completos, bem como, o demonstrativo do tempo alocado e cronograma 
respectivo, quando couber;
XI - manter as informações e dados do órgão ou entidade contratante em caráter 
de absoluta confi dencialidade e sigilo, fi cando proibida a sua divulgação para 
terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a 
contratante de todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do 
relatório fi nal ou do trabalho contratado;
XII - observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais 
que devem nortear as ações do contratado e a conduta de seus funcionários no 
exercício das atividades previstas no contrato.

Das Obrigações do Contratante

Art. 245. São obrigações do Contratante:
I  - acompanhar e fi scalizar o contrato por 1 (um) ou mais fi scais do contrato, 
representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 
estabelecidos no art. 7.º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, ou pelos respectivos 
substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com 
informações pertinentes a essa atribuição;
II - proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado 
contratado possa cumprir o estabelecido no contrato;
III - prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fi el 
execução contratual, que venham a ser solicitados pelo contratado;
IV - fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos serviços 
objeto do contrato;
V - garantir o acesso e a permanência dos empregados do contratado nas 
dependências dos órgãos ou entidades contratantes, quando necessário para a 
execução do objeto do contrato;
VI - efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, dentro dos prazos previstos 
no contrato, no edital de credenciamento e na legislação.

Da Contratação

Art. 246. Após homologação do procedimento de credenciamento, os órgãos ou 
entidades poderão dar início ao processo de contratação, por meio da emissão da 
ordem de serviço ou instrumento contratual equivalente.
Art. 247. O credenciamento não garante sua efetiva contratação pelo órgão ou 
entidade interessada na contratação.
Art. 248. A contratação do credenciado somente poderá ocorrer por vontade do 
órgão ou entidade contratante e desde que esteja em situação regular perante as 
exigências de habilitação para o credenciamento.
Art. 249. A contratação decorrente do credenciamento obedecerá às regras da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021, deste Regulamento e dos termos da minuta do 
instrumento contratual/ordem de serviço, anexa ao respectivo edital.
Art. 250. A Administração convocará o credenciado no prazo defi nido no edital 
de credenciamento, para assinar ou retirar o instrumento contratual, dentro das 
condições estabelecidas na legislação e no edital, e dar início à execução do 
serviço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas nos arts. 156 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no edital 
de credenciamento.
Parágrafo único. O credenciado contratado deverá indicar e manter preposto, 
aceito pelo órgão ou entidade contratante, para representá-lo na execução do 
contrato.
Art. 251. O instrumento contratual deverá ser assinado pelo representante legal 
do credenciado, e observará a minuta contemplada no edital de credenciamento.
Art. 252. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no 
sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná e do órgão ou entidade contratante é 
condição indispensável para a efi cácia do contrato e de seus aditamentos e deverá 
ocorrer no prazo de até 10 (dias) úteis da data de sua assinatura.
Art. 253. A Administração Pública poderá exigir, mediante previsão no edital, 
prestação de garantia nas contratações oriundas do credenciamento.
Art. 254. A garantia somente será liberada após a emissão, pelo órgão ou entidade 
interessada na contratação, do termo de recebimento defi nitivo, com informação, 
se for o caso, do tempo utilizado para a execução do contrato, desde que não haja 
pendências do credenciado contratado.
Art. 255. No caso da utilização da garantia pelo órgão ou entidade interessada 
na contratação, por terem sido aplicadas penalidades ao credenciado contratado, 

este será notifi cado para repor a garantia no montante original, em até 5 (cinco) 
dias úteis, sob pena de rescisão contratual e descredenciamento, sem prejuízo da 
apuração de responsabilidades.

Do Pagamento

Art. 256. O órgão ou entidade contratante, pagará à contratada, pelo serviço 
executado ou o fornecimento do bem, as importâncias e as formas fi xadas no edital 
de credenciamento, de acordo com a demanda.
Parágrafo único. O edital de credenciamento, quando couber, dever á indicar 
a tabela de preços dos diversos serviços a serem prestados, os critérios de 
reajustamento e as condições e prazos para o pagamento dos serviços, bem como 
a vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela 
adotada.

Das Hipóteses e Requisitos Específi cos
Subseção I

Contratação Paralela e Não Excludente

Art. 257. Na hipótese de contratação paralela e não excludente, caso em que é 
viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas 
em condições padronizadas, o edital conterá objeto específi co e deverá observar 
o seguinte:
§1º O órgão ou entidade contratante deverá emitir documento que apresente, para 
cada demanda específi ca, pelo menos:
I   - descrição da demanda;
II  - razões para a contratação;
III - tempo e valores estimados de contratação, incluindo os elementos técnicos 
sobre os quais estiverem apoiados e o memorial de cálculo;
IV - número de credenciados necessários para a realização do serviço;
V - cronograma de atividades, com previsão das datas de início e de conclusão 
dos trabalhos;
VI - localidade/região em que será realizada a execução do serviço.
§2º As demandas deverão seguir, necessariamente, os parâmetros do objeto a ser 
executado e exigências de qualifi cação defi nidos pelo edital de credenciamento 
às quais se referem.
§3º As demandas, para a hipótese do caput deste artigo, caso não se pretenda 
a convocação, ao mesmo tempo, de todos os credenciados para a execução do 
serviço ou fornecimento do bem, serão providas por meio de sorteio por objeto a 
ser contratado de modo que seja distribuída por padrões estritamente impessoais e 
aleatórios, que formará uma lista para ordem de chamada para a execução de cada 
objeto, observando-se sempre o critério de rotatividade e os seguintes requisitos:
I   - os credenciados serão chamados para executar o objeto de acordo com sua 
posição na lista a que se refere o §2º deste artigo;
II   - o credenciado só será chamado para executar novo objeto após os demais 
credenciados que já estejam na lista forem chamados;
III - a qualquer tempo um interessado poderá requerer seu credenciamento e, se 
ocorrer após o sorteio, será posicionado logo após o(s) credenciado(s) com menor 
número de demandas;
IV - o órgão ou entidade contratante observará, quando da alocação da demanda, 
as condições técnicas dos credenciados e do serviço, bem como a localidade ou 
região onde serão executados os trabalhos.
§4º As demandas, se heterogêneas, serão apresentadas em listas específi cas por 
objeto a ser contratado, seguindo numeração iniciada no primeiro sorteio do 
exercício.
§5º As demandas, cuja contratação for defi nida pelo órgão ou entidade 
contratante, deverão ter sua execução iniciada conforme disposição no edital de 
credenciamento, sob pena do estabelecimento das sanções previstas no art. 156 e 
seguintes da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§6º Concluído o credenciamento e ao surgir a necessidade de contratação, os 
credenciados serão comunicados por meio eletrônico da sessão pública do sorteio 
das demandas.
§7º A comunicação da sessão de sorteio ou a convocação geral de todos os 
credenciados para a realização do serviço ou fornecimento do bem deverá 
apresentar o seguinte:
I   - descrição da demanda;
II  - tempo, hora ou fração e valores estimados para a contratação;
III - número de credenciados necessários;
IV - cronograma de atividades, com previsão das datas de início e de conclusão 
dos trabalhos;
V - localidade/região onde será realizado o serviço.
§8º O prazo mínimo de antecedência para a comunicação da realização da sessão 
do sorteio ou da convocação de todos os credenciados será de 3 (três) dias úteis.
§9º O credenciado que se declarar impedido de atender às demandas deverá 
solicitar seu descredenciamento em até 1 (um) dia útil antes do início da sessão de 
sorteio, sendo seu deferimento automático.
§10. Não há óbice que ao se descredenciar na forma descrita no §9º deste artigo, o 
interessado, em momento oportuno, requeira novo credenciamento para o mesmo 
ou outro objeto a ser contratado.
§11. É condição indispensável para a participação na sessão de sorteio ou para 
atender à convocação geral que os credenciados estejam cumprindo as condições 
de habilitação do credenciamento, podendo o agente de contratação ou a comissão 
especial de credenciamento designada exigir do credenciado a comprovação 
documental do atendimento das exigências de habilitação, observando o seguinte:
I - serão exigidos os documentos relativos à regularidade fi scal, em qualquer caso, 
somente como requisito para a contratação;
II - para a comprovação de regularidade fi scal e trabalhista das microempresas e 
as empresas de pequeno porte será observado o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006;
III  - o comparecimento à sessão pública de sorteio é facultativo;
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IV - o órgão ou entidade contratante pode, em virtude do interesse público, 
devidamente justifi cado, cancelar total ou parcialmente a sessão de sorteio ou a 
convocação geral de todos os credenciados;
V - as demandas cuja sessão tenha sido cancelada poderão ser submetidas a novo 
sorteio, ou à convocação de todos os credenciados, em data a ser estabelecida e 
comunicada a todos os credenciados por meio eletrônico.
§12. É vedada a indicação, pelo órgão ou entidade contratante, de credenciado 
para atender demandas.
§13. Após a realização do sorteio, todos os presentes assinarão a ata do evento.
§14. A ata contendo o resultado da sessão será divulgada no sítio eletrônico ofi cial 
do Estado do Paraná e do órgão ou entidade licitante após o seu encerramento.
§15. Verifi cando-se após a realização do sorteio qualquer impedimento para que o 
credenciado seja contratado para o serviço com que foi contemplado, será refeita 
a lista na ordem do sorteio para aquela demanda específi ca com a exclusão do 
impedido.
§16. Encerrada a seção e elaborada a lista dos credenciados por ordem de sorteio, 
o processo será encaminhado à autoridade superior que poderá:
I  - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
II - revogar o procedimento de credenciamento por motivo de conveniência e 
oportunidade;
III - proceder à anulação do procedimento de credenciamento, de ofício ou 
mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
IV - homologar o procedimento para o credenciamento.
§17. Os contratos terão sua execução iniciada mediante a emissão da ordem de 
serviço ou outro instrumento contratual congênere, devendo os trabalhos serem 
desenvolvidos na forma estabelecida no edital, observada a Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021 e este Regulamento.
§18. A ordem de serviço descreverá, no mínimo, a demanda específi ca a ser 
executada, relacionando:
I  - descrição da demanda;
II - tempo, horas ou fração e valores de contratação;
III - credenciados e/ou serviços necessários;
IV - cronograma de atividade, com indicação das datas de início e conclusão dos 
trabalhos;
V - localidade/região em que será realizado o serviço.
§19. O objeto do contrato deverá ter como limite de gastos o tempo, horas ou 
fração e o prazo defi nido na demanda e a localidade para a qual o credenciado foi 
sorteado, para cada tipo de objeto, conforme o caso.
§20. O contratado deve apresentar, logo após a assinatura ou retirada do 
instrumento contratual, e a critério do órgão ou entidade contratante, planejamento 
dos trabalhos para confi rmar a utilização da estimativa do tempo e do serviço 
contratado.
§21. O edital poderá vedar, restringir ou estabelecer condições para a 
subcontratação parcial do objeto.
§22. A fi xação da vigência dos contratos decorrentes do credenciamento, quando 
couber, deverá levar em consideração o prazo efetivo para execução do objeto, 
disciplinado no edital.
§23. Os contratos decorrentes do credenciamento poderão ser prorrogados, desde 
que justifi cadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto contratado.
§24. Nas alterações unilaterais, na forma da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o 
contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato que se fi zerem no objeto.

Subseção II
Contratação Com Seleção a Critério de Terceiros

Art. 258. Na hipótese de contratação com seleção a critério de terceiros, caso em 
que a seleção do contratado está a cargo do benefi ciário direto da prestação, serão 
observadas, no que couber, as disposições constantes na subseção I deste artigo.

Subseção III
Contratação em Mercados Fluidos

Art. 259. A contratação em mercados fl uidos se dará nas hipóteses em que 
a seleção de agente por meio de processo de licitação fi ca difi cultada pelas 
relevantes oscilações de preços decorrentes dos custos dos objetos envolvidos e 
da natureza da demanda.
§1º O procedimento para o credenciamento na hipótese de contratação em 
mercados fl uidos, que poderá se dar na forma de mercado eletrônico público 
(e-marketplace), será gerenciado pela Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência – SEAP, a quem compete a regulamentação por ato próprio.
§2º No caso de contratação por meio de mercado eletrônico as exigências 
habilitatórias podem se restringir às indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.
§3º O edital de credenciamento dos interessados para a contratação de serviços 
ou fornecimento de bens em mercados fl uidos deverá prever descontos mínimos 
sobre cotações de preço de mercado vigentes no momento da contratação.
§4º A SEAP deverá fi rmar um acordo corporativo de desconto com os fornecedores 
dos serviços ou bens a serem contratados prevendo a concessão de desconto 
mínimo previsto no termo de referência incidente sobre o preço de mercado do 
momento da contratação.
§5º Para a busca do objeto a que se refere o caput deste artigo deverá ser provida, 
quando couber, solução tecnológica que permita a integração com sistemas 
gerenciadores e acesso via web services aos sistemas dos fornecedores.
§6º As despesas decorrentes das contratações a que se refere o caput deste artigo 
correrão por conta dos órgãos contratantes.
§7º Os editais de convocação poderão ter vigência por prazo indeterminado, 
podendo interessados que não ingressaram originalmente no banco de 
credenciados, ingressar a qualquer momento, observadas as condições previstas 
no edital de credenciamento e suas eventuais alterações.

§8º A SEAP poderá revogar o edital de credenciamento por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
sufi ciente para justifi car tal conduta.
§9º Para a adesão ao credenciamento ser formalizada na primeira publicação 
no Portal Nacional de Contratações Públicas, Diário Ofi cial, jornal diário de 
grande circulação, e no sítio ofi cial do órgão gerenciador, os interessados deverão 
encaminhar a documentação obrigatória por meio eletrônico, com vistas à 
habilitação e à formalização do pedido de credenciamento, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis após a publicação do edital de credenciamento.
§10. Após a data a que se refere o §9º deste artigo, novos interessados poderão 
requerer o credenciamento, desde que comprovem o atendimento dos requisitos 
de habilitação, fi cando aptas a fi rmarem o contrato e o acordo de que trata o § 4 
º deste artigo.
§11. Todas os credenciados que se manifestarem e que atenderem às exigências do 
edital poderão celebrar o contrato para a prestação do serviço ou fornecimento do 
bem, não havendo procedimento de classifi cação das manifestações.
§12. Ao se credenciar, o interessado declara que concorda com os termos da 
minuta do contrato de prestação de serviço ou fornecimento de bem anexo ao 
edital.
§13. Os interessados em se credenciar deverão apresentar ao agente de contratação 
ou à comissão especial designada a documentação exigida na forma do art. 235 
deste Regulamento, para a habilitação, obrigatoriamente acompanhada do pedido 
de credenciamento, fi cha cadastral e da declaração de que não contrata menor 
de idade, salvo na condição de aprendiz, bem como demais regras do mercado 
próprio exigidas no edital.
§14. O exame e julgamento relativo à documentação recebida serão processados 
por agente de contratação e equipe de apoio, ou por comissão especial de 
credenciamento, designados para esse fi m, o qual poderá conceder prazo adicional 
para complementar a entrega de documentos eventualmente faltantes ou para 
promover a regularização desses, mediante comunicação eletrônica diretamente 
aos interessados.
§15. O julgamento fi nal relativo à documentação será divulgado no sítio ofi cial 
do órgão gerenciador.
§16. A critério do agente de contratação ou da comissão especial, a divulgação do 
julgamento poderá ser realizada paulatinamente, à medida que as documentações 
forem recebidas, analisadas e julgadas conforme o edital de credenciamento.
§17. O interessado que não tiver aceitado seu pedido de credenciamento poderá 
apresentar recurso no prazo e na forma estabelecida no art. 236 deste Regulamento.
§18. Após a habilitação, a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 
- SEAP publicará a lista com os credenciados aptos a assinarem o contrato de 
prestação de serviços ou de fornecimento de bens e o acordo corporativo de 
desconto.
§19. O contrato de serviços ou de fornecimento de bens e o acordo corporativo de 
desconto serão assinados eletronicamente, na forma e prazo previsto no edital ou 
assinalado na convocação formal emitida pelo órgão gerenciador.
§20. No momento da contratação, a Administração deverá registrar as cotações 
de mercado vigentes.
§21. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos 
nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, podendo ser prorrogados 
sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão 
em edital e respeitadas as diretrizes do art. 106 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§22. O órgão gerenciador poderá inabilitar a credenciada, por despacho 
fundamentado, se tiver informação abalizada de qualquer fato ou circunstância, 
anterior ou posterior à fase de habilitação, que desabone a qualifi cação técnica e 
habilitação jurídica, ou regularidade fi scal da credenciada.
§23. O órgão gerenciador poderá, a qualquer tempo, alterar os termos e condições 
do credenciamento.
§24. Na hipótese do previsto no § 23 deste artigo, os credenciados deverão 
manifestar anuência, sob pena de descredenciamento.
§25. Na ocorrência de alteração(ões) de condição(ões) do credenciamento, o 
órgão gerenciador providenciará a publicação resumida do(s) aditamento(s) ao(s) 
contratos pelos mesmos meios da publicação do edital de credenciamento.

Subseção IV
Da Sanção do Descredenciamento

Art. 260. O não cumprimento das disposições deste Regulamento, do edital e 
da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 poderá acarretar o descredenciamento ao 
credenciado, sem prejuízo da aplicação de eventuais sanções
§1º O descredenciamento será cabível em função de fatos que ensejem o 
comprometimento das condições de habilitação e que sejam insanáveis ou não 
tenham sido sanados no prazo assinalado pela Secretaria de Estado responsável 
pela gestão do credenciamento, bem como em razão de desvios de postura 
profi ssional ou situações que possam interferir negativamente nos padrões éticos e 
operacionais de execução dos serviços contratados.
§2º A aplicação da sanção de descredenciamento pode ocasionar a exclusão da 
entidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
Art. 261. Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais do 
direito administrativo e nas disposições constantes neste Regulamento e na Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021.

Seção II
Da pré-qualifi cação

Art. 262. A Administração Pública poderá promover a pré-qualifi cação destinada 
a identifi car:
I  - fornecedores que reúnam condições de qualifi cação técnica exigidas para 
o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e 
condições previamente estabelecidos; e
II  - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas pela 
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Administração Pública.
§1º A pré-qualifi cação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos 
os requisitos de habilitação técnica necessários à contratação, assegurada, em 
qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.
§2º A pré-qualifi cação de que trata o inciso I do caput deste artigo poderá ser 
efetuada por grupos ou segmentos de objetos a serem contratados, segundo as 
especialidades dos fornecedores.
Art. 263. O procedimento de pré-qualifi cação fi cará permanentemente aberto para 
a inscrição dos eventuais interessados.
Art. 264. A pré-qualifi cação terá validade de no máximo um ano, podendo ser 
atualizada a qualquer tempo.
Parágrafo único. A validade da pré-qualifi cação de fornecedores não será 
superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.
Art. 265. Sempre que a Administração Pública entender conveniente iniciar 
procedimento de pré-qualifi cação de fornecedores ou bens, deverá convocar os 
interessados para que demonstrem o cumprimento das exigências de qualifi cação 
técnica ou de aceitação de bens, conforme o caso.
§1º A convocação de que trata o caput deste artigo será realizada mediante:
I - publicação de extrato do instrumento convocatório no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), conforme o caso;
II - publicação de extrato no Diário Ofi cial e em jornal de grande circulação; e
III - divulgação em no sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná e do órgão ou 
entidade licitante.
§2º A convocação explicitará as exigências de qualifi cação técnica ou de aceitação 
de bens, conforme o caso.
Art. 266. Será fornecido certifi cado aos pré-qualifi cados, renovável sempre que o 
registro for atualizado.
Art. 267. Caberá recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contado a partir da data 
da intimação ou da lavratura da ata do ato que defi ra ou indefi ra pedido de pré-
qualifi cação de interessados, observado o disposto nos arts. 165 a 168 da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021, no que couber.
Art. 268. A Administração Pública poderá realizar licitação restrita aos pré-
qualifi cados, justifi cadamente, desde que:
I - a convocação para a pré-qualifi cação discrimine que as futuras licitações serão 
restritas aos pré-qualifi cados;
II - na convocação a que se refere o inciso I do caput deste artigo conste estimativa 
de quantitativos mínimos que a Administração Pública pretende adquirir ou 
contratar nos próximos doze meses e de prazos para publicação do edital; e
III - a pré-qualifi cação seja total, contendo todos os requisitos de habilitação 
técnica necessários à contratação.
§1º O registro cadastral de pré-qualifi cados deverá ser amplamente divulgado e 
deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade 
por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, a chamamento público 
para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.
§2º Só poderão participar da licitação restrita aos pré-qualifi cados os licitantes 
que, na data da publicação do respectivo instrumento convocatório:
I - já tenham apresentado a documentação exigida para a pré-qualifi cação, ainda 
que o pedido de pré-qualifi cação seja deferido posteriormente; e
II  - estejam regularmente cadastrados.
§3º No caso de realização de licitação restrita, a Administração Pública enviará 
convite por meio eletrônico a todos os pré-qualifi cados no respectivo segmento.
§4º O convite de que trata o §3º deste artigo não exclui a obrigação de atendimento 
aos requisitos de publicidade do instrumento convocatório.

Seção III
Do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI

Art. 269. Os órgãos e entidades referidos no art. 1º deste Regulamento poderão 
solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de 
interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a 
propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de 
soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública.
Art. 270. A estruturação de empreendimento público por meio de Procedimento 
de Manifestação de Interesse - PMI deverá obedecer às disposições desta seção, 
sendo garantida a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 271. Caberá ao órgão ou entidade demandante conduzir, por meio de Comissão 
Especial de Contratação, formada na forma do art. 6.º deste Regulamento, 
chamamento público do Procedimento de Manifestação de Interesse, elaborar 
o termo de referência e edital, conceder as autorizações, receber e analisar os 
respectivos estudos.
Art. 272. O termo de referência e edital deverão ser publicados no Portal Nacional 
de Contratações Públicas e no sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná e do 
órgão ou entidade demandante, e conterão, em cada caso, além de outros requisitos 
que venham a ser defi nidos pela autoridade competente:
I - demonstração do interesse público na realização do empreendimento a ser 
contratado;
II - delimitação do escopo dos estudos, sendo que, no caso de um serviço que 
possibilite a resolução do problema por meio de alternativas inovadoras, poder-
se-á restringir-se a indicar somente o problema que se busca resolver com a 
parceria, deixando à iniciativa privada a possibilidade de sugerir diferentes meios 
para sua solução;
III - defi nição de critérios para a qualifi cação e seleção dos autorizados a realizar 
os estudos;
IV - exclusividade da autorização, se for o caso;
V- prazo e forma de apresentação do requerimento de autorização;
VI - prazo para análise e eventual formalização de autorização;
VII - prazo para a apresentação dos estudos, estabelecidos no cronograma 

de execução, compatível com a complexidade e abrangência das atividades a 
serem desenvolvidas, contado da data de publicação da autorização, podendo ser 
estabelecidos prazos intermediários;
VIII - proposta de cronograma de reuniões técnicas;
IX  - valor nominal máximo para eventual ressarcimento, ou critérios para a sua 
fi xação, bem como base de cálculo para fi ns de reajuste;
X  - defi nição de critérios para o recebimento e seleção dos estudos realizados, os 
quais consistirão, ao menos, em:
a) consistência das informações que subsidiaram sua realização;
b) adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos 
científi cos pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos 
recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor;
c) compatibilidade com as normas técnicas e legislação aplicável ao setor, bem 
como com as orientações do órgão ou entidade demandante;
d) atendimento às exigências estabelecidas no edital de chamamento;
e) atendimento de todas as etapas e atividades de elaboração dos estudos 
estabelecidas no cronograma de execução;
f) demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação 
a opções funcionalmente equivalentes, se existentes; e
g) critérios para avaliação, seleção e ressarcimento dos estudos.
§1º O termo de referência e o edital poderão indicar o valor máximo da tarifa ou 
da contraprestação pública admitida para a estruturação do projeto de parceria.
§2º O extrato do edital deverá ser publicado no Diário Ofi cial e jornal diário de 
grande circulação, na forma do §3º do art. 61 deste Regulamento.
Art. 273. A autorização para elaboração dos estudos será pessoal e intransferível.
Art. 274. Será assegurado o sigilo das informações cadastrais dos interessados, 
quando solicitado.
Art. 275. A autorização não implica, em hipótese alguma, corresponsabilidade do 
Estado do Paraná perante terceiros pelos atos praticados pela pessoa autorizada.
Art. 276. A autorização deverá ser publicada no Diário Ofi cial, no sítio eletrônico 
ofi cial do órgão ou entidade demandante e informará:
I  - o empreendimento público objeto dos estudos autorizados;
II - a indicação de ressarcimento, na hipótese de utilização dos estudos pela 
Administração no correspondente procedimento licitatório do projeto de parceria.
§1º O ato de autorização exclusiva deve indicar as razões que justifi cam a opção 
pelo autorizatário, contendo análise comparativa das credenciais técnicas e 
jurídicas dos interessados, a partir do exercício de discricionariedade técnica da 
Administração, e de acordo com os critérios e parâmetros defi nidos no edital de 
chamamento público.
§2º O autor dos estudos poderá participar da licitação para a execução do contrato 
de parceria.
§3º O termo de autorização reproduzirá as condições estabelecidas no requerimento 
de autorização, podendo especifi cá-las, inclusive quanto às atividades a serem 
desenvolvidas, ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de informações e relatórios de desenvolvimento 
de estudos.
Art. 277. O ato de autorização pressuporá a aferição da idoneidade, da regularidade 
jurídica e qualifi cação técnica do interessado, nos termos defi nidos no edital de 
chamamento público.
Art. 278. A idoneidade, a regularidade jurídica e a qualifi cação técnica dos 
interessados, para fi ns de autorização, serão demonstradas mediante documentação 
atualizada e hábil, que permita a aferição, pela Administração, das credenciais 
jurídicas e técnicas necessárias pertinentes para a execução do projeto.
Art. 279. Fica permitido ao destinatário da autorização contratar pessoas físicas e 
jurídicas para a elaboração dos estudos.
Parágrafo único. A contratação de estudos por parte do destinatário da autorização 
o mantém responsável, perante a Administração Pública, pelo atendimento dos 
prazos fi xados no respectivo termo, bem como pela qualidade e veracidade 
dos estudos apresentados, mantidas inalteradas as condições de ressarcimento 
constantes do requerimento de autorização.
Art. 280. Durante a elaboração dos estudos, os destinatários da autorização 
poderão, caso permitido no edital de chamamento, se reunir em consórcios, para 
a apresentação conjunta dos resultados, hipótese em que deverão ser indicadas:
I  - a pessoa física ou jurídica responsável pela interlocução com a Administração 
Pública; e
II - a proporção da repartição de eventual ressarcimento, quando possível.
Art. 281. Na hipótese de participação no PMI por meio de consórcio, a 
demonstração de qualifi cação técnica, eventualmente exigida pelo edital de 
chamamento para fi ns de autorização, poderá ser provida por quaisquer integrantes 
do consórcio; ou o interessado poderá indicar pessoa física ou jurídica, titular 
da qualifi cação técnica recomendada, para a execução dos estudos, mediante 
apresentação de vínculo contratual ou de outra natureza que demonstre a sua 
disponibilidade para execução dos estudos.
Art. 282. O prazo previamente defi nido para a entrega dos estudos poderá ser 
suspenso ou prorrogado, após análise do órgão ou entidade demandante:
I - de ofício, pela comissão especial de contratação, mediante sufi ciente motivação;
II - a requerimento do interessado, mediante apresentação de justifi cativa 
pertinente e aceita pela comissão especial de contratação.
Art. 283. O ato de autorização apenas poderá ser cancelado pela c omissão especial 
de contratação mediante a demonstração de razões relevantes para tal, assegurado 
o ressarcimento indenizatório ao destinatário da autorização somente na hipótese 
de eventual aproveitamento dos estudos e na exata proporção do que for utilizado.
§1º As autorizações poderão ser anuladas sempre que verifi cada qualquer 
ilegalidade no PMI ou quando não atendidos os requisitos estabelecidos em sua 
outorga.
§2º A comunicação da revogação, anulação ou cassação da autorização será 
efetuada por escrito à autorizada.
Art. 284. O proponente poderá desistir, a qualquer tempo, de apresentar ou concluir 
os estudos, mediante ato formal endereçado ao órgão ou entidade demandante.
Art. 285. O órgão ou entidade demandante poderá solicitar informações adicionais 
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para retifi car ou complementar os estudos, especifi cando prazo para apresentação 
das respostas.
Parágrafo único. O órgão ou entidade demandante poderá realizar reuniões com 
o autorizado, bem como com quaisquer interessados na estruturação, sempre que 
estes possam contribuir para a melhor compreensão dos estudos por parte da 
Administração.
Art. 286. A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, 
levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de 
interesse previsto neste Regulamento:
I - não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório;
II - não obrigará o poder público a realizar licitação;
III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em 
sua elaboração;
IV - será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer 
hipótese, a cobrança de valores do poder público.
Art. 287. Para aceitação dos produtos e serviços do Procedimento de 
Manifestação de Interesse, a comissão especial de contratação deverá elaborar 
parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é 
adequado e sufi ciente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são 
compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é 
a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis.
Art. 288. O edital de chamamento estabelecerá a forma de o órgão ou entidade 
demandante fará a deliberação para a aprovação dos estudos, investigações, 
levantamentos e projetos de soluções inovadoras oriundos do Procedimento de 
Manifestação de Interesse.

Seção IV
Do Sistema de Registro de Preços

Art. 289. O Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição e locação de 
bens ou contratação de obras ou serviços, inclusive de engenharia, pelos órgãos 
e entidades descritas no art. 1º deste Regulamento, obedecerá ao disposto neste 
Regulamento.
Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Paraná poderão ser órgãos 
participantes ou aderentes ao Sistema de Registro de Preços - SRP promovido 
pelo Poder Executivo.
Art. 290. O Sistema de Registro de Preços será adotado, preferencialmente:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível defi nir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração.
§1º O Sistema de Registro de Preços, no caso de obras e serviços de engenharia, 
somente poderá ser utilizado se atendidos, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:
I - existência de projeto padronizado, em conformidade com o inciso LXXXVIII 
do art. 2º deste Regulamento, sem complexidade técnica e operacional;
II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado; e
III - haja compromisso do órgão participante ou aderente de suportar as despesas 
das ações necessárias à adequação do projeto padrão às peculiaridades da 
execução.
§2º A ausência de previsão orçamentária sem a confi guração dos demais requisitos 
dos incisos I ao IV do caput deste artigo não é motivo para a adoção do Sistema 
de Registro de Preços.

Subseção I
Das Atribuições do Órgão Gerenciador

Art. 291. Considera-se Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços:
I  - a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP para 
aquisições de bens e contratação de serviços comuns, exceto os de engenharia;
II - a Secretaria de Estado da Saúde - SESA, exclusivamente para aquisição de 
medicamentos, insumos, materiais e prestação de serviços de saúde;
III - a Paraná Edifi cações - PRED, para contratação de obras e serviços de 
engenharia e arquitetura; e
IV - o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR, 
exclusivamente para aquisição de insumos destinados à merenda escolar.
§1º Compete à autoridade máxima do órgão ou entidade gerenciadora, ou a quem 
as normas de organização administrativa indicarem, autorizar a instauração e 
homologar as licitações para formação dos registros de preços.
§2º O Sistema de Registro de Preços será operacionalizado no Sistema de Gestão 
de Materiais e Serviços - GMS, que deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades 
para registro dos itens a serem licitados e para o gerenciamento da ata de registro 
de preços.
Art. 292. Compete ao órgão ou entidade gerenciadora a prática de todos os atos 
de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:
I - registrar a intenção para registro de preços e dar publicidade aos demais órgãos 
e entidades para que manifestem seu interesse na aquisição de bens, contratação 
de obras ou serviços objeto de licitação para Registro de Preços, estabelecendo, 
quando for o caso, número máximo de participantes, em conformidade com sua 
capacidade de gerenciamento, observado o parágrafo único deste artigo;
II - realizar pesquisa de preços para procedimentos iniciados no órgão gerenciador, 
bem como defi nir a tabela de referência para obras e serviços de engenharia, 
destacando os respectivos valores que serão licitados;
III - consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 

promovendo a adequação do respectivo projeto defi nido no inciso LXXXVIII do 
artigo 2º deste Regulamento, destinado a atender os requisitos de padronização e 
racionalização;
IV  - recusar os quantitativos considerados ínfi mos;
V  - promover os atos necessários à instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório;
VI  - realizar o procedimento licitatório, bem como todos os atos dele decorrentes, 
tais como a assinatura da ata e sua disponibilização aos órgãos participantes;
VII  - gerenciar a ata de registro de preços;
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais revisões dos preços 
registrados;
IX  - deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não 
manifestaram interesse durante o período de divulgação da intenção para registro 
de preços;
X   - providenciar o registro das penalidades administrativas aplicadas previstas 
em lei e no instrumento convocatório;
XI - verifi car se os pedidos de realização de registro de preços, formulados pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública estadual, efetivamente se enquadram 
nas hipóteses previstas no art. 290, caput e parágrafo único, deste Regulamento, 
podendo indeferir os pedidos que não estejam de acordo com as referidas 
hipóteses.
XII - aplicar, garantidas a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, bem como registrar as ocorrências no Cadastro Unifi cado de 
Fornecedores e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Parágrafo único. A publicidade da intenção de registro de preços aos demais 
órgãos e entidades, prevista no inciso I, do caput deste artigo, poderá ser 
dispensada pelo órgão gerenciador, mediante justifi cativa, quando o objeto for 
de interesse restrito a órgãos ou entidades específi cas da Administração Pública 
Estadual.

Subseção II
Dos Órgãos, Entidades Participantes

Art. 293. O órgão ou entidade interessado poderá solicitar ao órgão gerenciador a 
realização de registro de preços específi cos ou solicitar a inclusão de novos itens, 
encaminhando-lhe, observadas as normas expedidas pelos órgãos gerenciadores, 
conforme o caso:
I    - especifi cação do objeto;
II - projeto, nos termos do inciso LXXXVIII do art. 2º deste Regulamento;
III  - estimativa de consumo;
IV  - local de entrega; e
V  - cronograma de contratação.
§1º A pesquisa de mercado e cotações de preços, formando o preço máximo do 
bem ou serviço deverá ser realizada pelo órgão gerenciador, na forma estabelecida 
neste Regulamento, naqueles casos em que o procedimento para registro de preços 
for iniciado pelo órgão gerenciador.
§2º A pesquisa de mercado e cotações de preços, formando o preço máximo do 
bem ou serviço poderá ser realizada pelo órgão participante na forma estabelecida 
neste Regulamento, quando o procedimento for por ele iniciado.
§3º Havendo alteração no quantitativo após a realização de procedimento público 
de intenção de registro de preços, o órgão gerenciador deverá analisar e revisar 
as cotações encaminhadas pelo órgão participante, levando em consideração a 
economia de escala.
Art. 294. Compete ao órgão ou entidade participante:
I  - registrar o interesse em participar do registro de preços no Sistema GMS 
– Previsão de Consumo, informando estimativa de contratação, justifi cando 
a contratação e os quantitativos previstos, local de entrega e, quando couber, 
cronograma de contratação, especifi cações técnicas ou projeto, na forma do inciso 
LXXXVIII do art. 2º deste Regulamento, visando a instauração do procedimento 
licitatório;
II  - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
formalizados e aprovados pela autoridade competente, no prazo estabelecido pelo 
órgão gerenciador;
III - por ocasião da manifestação de interesse, solicitar a inclusão de novos itens, 
que deverá ser feita no prazo previsto pelo órgão gerenciador;
IV - tomar conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, 
com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas 
disposições;
V - emitir a ordem de compra, ordem de serviço ou contrato no Sistema GMS, 
quando da necessidade de contratação, a fi m de gerenciar os respectivos 
quantitativos na ata de registro de preços;
VI providenciar as publicações no Portal Nacional de Contratações Públicas e no 
sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná e do órgão ou entidade demandante, 
quando couber;
VII - assegurar-se, quando do uso da ata de registro de preços, que a contratação a 
ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem quanto à sua utilização;
VIII - zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e pela 
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
na ata de registro de preços ou de obrigações contratuais; e
IX - registrar no Cadastro Unifi cado de Fornecedores eventuais irregularidades 
detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal.
X - aplicar, garantidas a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento 
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, bem como 
registrar as ocorrências no Cadastro Unifi cado de Fornecedores e no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Subseção III
Da Licitação

Art. 295. O processo licitatório para o Sistema de Registro de Preços será realizado 
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na modalidade de concorrência ou de pregão, preferencialmente eletrônicos, do 
tipo menor preço ou de maior desconto, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021 e deste Regulamento.
Parágrafo único. O sistema de registro de preços poderá, na forma deste 
Regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de 
licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de 
um órgão ou entidade.
Art. 296. O processo licitatório será precedido de ampla pesquisa de mercado para 
fi xação do preço máximo, e o valor estimado será defi nido com base no melhor 
preço aferido por meio da utilização dos parâmetros estabelecidos nos §§1º e 2º 
art. 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, bem como por outras técnicas idôneas 
de formação de preço de referência, entre elas:
I   - os preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS;
II  - os preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas;
III - preços constantes de banco de preços e homepages; e
IV - consulta ao aplicativo Menor Preço desenvolvido pelo Governo do Estado do 
Paraná ou a outra ferramenta que o substitua para se estabelecer o preço estimado 
ou de referência do objeto licitado, sem prejuízo do uso combinado de outras 
ferramentas para o mesmo objetivo.
§1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, o 
valor estimado será acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas 
(BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, conforme art. 471 deste 
Regulamento
§2º Deverá ser observado o intervalo temporal máximo de 6 (seis) meses entre a 
data das cotações e a divulgação do edital de licitação, e caso seja ultrapassado o 
referido intervalo temporal máximo, as cotações deverão ser atualizadas.
§3º Excepcionalmente, mediante justifi cativa da 
autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços.
§4º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser 
considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme 
critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.
§5º O responsável pela pesquisa deverá elaborar mapa de formação de preços que 
refl etirá a pesquisa, a metodologia adotada e o resultado obtido.
§6º Na licitação para registro de preços não é necessária a indicação de dotação 
orçamentária, que somente será exigida para a efetivação da contratação.
§7º A licitação para o registro de preços para obras poderá prever que no mesmo 
contrato sejam adotados, simultaneamente e em serviços diversos, dois regimes 
de empreitada previstos em lei, conforme o § 2.º do art. 491 deste Regulamento.
§8º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores e prestadores 
de serviços, estes deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação, 
preferencialmente por meio eletrônico.
§9º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de 
intermediação de vendas.
§10. O servidor responsável pela realização da pesquisa de preços deverá ser 
identifi cado nos autos do processo e assinar o mapa de formação de preços, 
responsabilizando-se pela pesquisa de preços realizada e pelo preço estabelecido 
no instrumento convocatório, no convênio ou instrumento congênere, ou no 
instrumento oriundo de contratação direta.
Art. 297. Além das exigências previstas no caput do art. 82, da Lei Federal n.º 
14.133, de 2021, o edital de licitação para Registro de Preços contemplará, no 
mínimo, o seguinte:
I  - estimativa de quantidades a serem adquiridas ou contratadas, segundo a 
conveniência e oportunidade, no prazo de validade do registro de preços;
II - indicação nominal dos órgãos e entidades participantes do respectivo registro 
de preços, ressalvada a hipótese prevista no art. 308 deste Regulamento;
III  - a possibilidade ou não, e o limite da adesão de outros órgãos e entidades;
IV  - prazo de validade da ata de registro de preços;
V  - previsão do cancelamento do registro de preços por inidoneidade 
superveniente ou comportamento irregular do fornecedor ou, ainda, no caso de 
substancial alteração das condições do mercado.
§1º Quando o edital prever o fornecimento de bens, contratação de obras ou 
serviços em locais diferentes, é facultada a apresentação de proposta diferenciada 
por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, 
variáveis por região.
§2º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, a oferta de maior 
desconto linear sobre planilha orçamentária ou tabela referencial de preços, 
inclusive para contratação de obras e serviços de engenharia, para o qual este 
critério será o preferencial, elaborada por órgão ou entidade de reconhecimento 
público, desde que tecnicamente justifi cado.
§3º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá 
ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação 
por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de 
aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.
§4º Na hipótese de que trata o §3º deste artigo, observados os parâmetros 
estabelecidos nos §§1º, 2º e 3º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, a contratação 
posterior de item específi co constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de 
mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.
§5º Do instrumento convocatório para registro de preços de obras e serviços de 
engenharia deverá também constar:
I  - a especifi cação ou descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos 
necessários e sufi cientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização 
do bem ou serviço, inclusive defi nindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas, descrito por meio de um projeto, conforme defi nição no 
inciso LXXXVIII do artigo 2º deste Regulamento;
II - as condições quanto aos locais, prazos de execução e vigência, forma de 
pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços contínuos de engenharia, 
quando cabíveis, a frequência, a periodicidade, características do pessoal, 
materiais e equipamentos, a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem 
seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;
III   - os modelos de planilhas de custo, quando couber;

IV - as minutas de contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços, quando 
for o caso;
V - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições 
estabelecidas, de acordo com os respectivos contratos.
§6º A hipótese de o licitante formular proposta com quantidade inferior à 
demandada, serão registrados em ata os preços dos licitantes classifi cados, até 
que seja atingido o total licitado do bem ou serviço, em função da capacidade de 
fornecimento dos licitantes, na forma do inciso IV, do art. 82, da Lei Federal n.º 
14.133, de 2021.
§7º As aquisições a que se referem o §6º deste artigo deverão ser realizadas na 
forma prevista no art. 312 deste Regulamento.

Subseção IV
Da Ata de Registro Preços

Art. 298. Homologada a licitação, o licitante melhor classifi cado será convocado 
para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidas no 
edital da licitação, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, 
desde que ocorra motivo justifi cado aceito pela Administração.
§1º O prazo de vigência da ata de registro de preços, contado a partir da publicação 
do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e Diário Ofi cial do 
Estado, será de 1 (um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que 
comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos.
§2º A convocação para assinar a ata de registro de preços obedecerá a ordem de 
classifi cação na licitação correspondente.
§3º Serão registrados os preços e quantitativos ofertados pelo licitante vencedor;
§4º Será incluído, na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes 
que aceitarem cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do licitante 
vencedor, na sequência da classifi cação do certame, observadas as seguintes 
questões:
I - o registro a que se refere o §4º deste artigo tem por objetivo a formação de 
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro 
colocado da ata, nas hipóteses previstas no §4º do caput deste artigo, nos incisos II, 
IV e V do art. 305, no inciso III do art. 306, e no art. 311, todos deste Regulamento;
II - se houver mais de um licitante na situação de que trata o §4º do caput deste 
artigo, serão classifi cados segundo a ordem da última proposta apresentada 
durante a fase competitiva; e
III - a habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva, a que se 
refere o §4º do caput deste artigo, será efetuada quando houver necessidade de 
contratação de fornecedor remanescente.
§5º A recusa do adjudicatário em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido no 
edital, permitirá a convocação dos licitantes que aceitarem fornecer os bens, 
executar as obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, 
seguindo a ordem de classifi cação, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas em lei e no edital da licitação.
§6º A recusa injustifi cada, ou cuja justifi cativa não seja aceita pelo órgão 
gerenciador, implicará na instauração de procedimento administrativo autônomo 
para, após garantidos o contraditório e a ampla defesa, eventual aplicação de 
penalidades administrativas.
§7º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar assinar a ata de registro de preços 
o nos termos do § 5.º deste artigo, a Administração Pública poderá convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classifi cação, para a assinatura da ata 
nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao 
orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, 
nos termos do instrumento convocatório.
§8º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fi xados na ata de registro de 
preços, inclusive acréscimos do que trata o art. 124 da Lei n. º 14.133, de 2021.
§9º É vedada a existência simultânea de mais de um registro de preços para o 
mesmo objeto no mesmo local, condições mercadológicas e de logística.
§10. O preço registrado e a indicação dos fornecedores serão disponibilizados 
pelo órgão gerenciador no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Portal 
de Compras do Estado do Paraná e no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços 
- GMS;
§11. A ordem de classifi cação dos licitantes registrados na ata e em seu anexo 
deverá ser respeitada nas contratações.
Art. 299. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá 
haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo 
original.
Parágrafo único. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar 
expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.
Art. 300. A existência de preços registrados não obriga a Administração a fi rmar 
as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação 
específi ca para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao benefi ciário do 
registro preferência de fornecimento ou contratação em igualdade de condições.

Subseção V
Das atualizações Periódicas e do Cancelamento da Ata e do Preço 

Registrado
Da Atualização dos Preços Registrados

Art. 301. Os preços registrados poderão ser atualizados em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal 
como pactuado, nos termos do disposto na norma contida no §5º do art. 82 da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 302. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores 
para negociarem a redução dos preços registrados, tornando-os compatíveis com 
os valores praticados pelo mercado.
§1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 



392ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

pelo mercado serão liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de 
penalidades administrativas.
§2º A ordem de classifi cação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classifi cação obtida originalmente na licitação.
§3º A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador aos 
órgãos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, 
para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.
Art. 303. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados 
é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a 
atualização do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente 
que tenha provocado elevação que supostamente impossibilite o cumprimento das 
obrigações contidas na ata e desde que atendidos os seguintes requisitos:
I  - a possibilidade da atualização dos preços registrados seja aventada pelo 
fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços;
II  - a modifi cação seja substancial nas condições registradas, de forma que 
seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos do fornecedor ou 
prestador signatário da ata de registro de preços e da Administração Pública;
III - seja demonstrado nos autos a desatualização dos preços registrados, por meio 
de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata 
que demonstre que os preços registrados se tornaram inviáveis nas condições 
inicialmente pactuadas.
§1º A iniciativa e o encargo da demonstração da necessidade de atualização de 
preço serão do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços, 
cabendo ao órgão gerenciador a análise e deliberação a respeito do pedido.
§2º Se não houver prova efetiva da desatualização dos preços registrados e da 
existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado 
na ata, sob pena de cancelamento do registro de preços e de aplicação das 
penalidades administrativas previstas em lei e no edital.
§3º Na hipótese do cancelamento do registro de preços prevista no §2º deste 
artigo, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores integrantes 
do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento 
dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado na ata.
§4º Comprovada a desatualização dos preços registrados decorrente de fato 
superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá 
efetuar a atualização do preço registrado, adequando-o aos valores praticados no 
mercado.
§5º Caso o fornecedor ou prestador não aceite o preço atualizado pela 
Administração, será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades administrativas.
§6º Liberado o fornecedor na forma do §5º deste artigo, o órgão gerenciador 
poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem 
interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos 
serviços, pelo preço atualizado.
§7º Na hipótese de não haver cadastro de reserva, a Administração Pública poderá 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifi cação, para negociação 
e assinatura da ata no máximo nas condições ofertadas por estes, desde que o valor 
seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto 
aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.
§8º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando de imediato as medidas cabíveis 
para a satisfação da necessidade administrativa.

Da Atualização Periódica da Ata ou do Preço Registrado

Art. 304. O edital e a ata de registro de preços deverá conter cláusula que 
estabeleça a possibilidade de atualização periódica dos preços registrados, em 
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Do Cancelamento da Ata ou do Preço Registrado

Art. 305. O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador 
quando o fornecedor:
I     - for liberado;
II  - descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justifi cativa 
aceitável;
III  - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;
IV - sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021;
V   - não aceitar o preço revisado pela Administração.
Art. 306. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo 
órgão gerenciador:
I   - pelo decurso do prazo de vigência;
II  - pelo cancelamento de todos os preços registrados;
III - por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na 
ata, devidamente demonstrado; e
IV - por razões de interesse público, devidamente justifi cadas.
Art. 307. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da 
Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo único. O fornecedor ou prestador será notifi cado por meio eletrônico 
para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
comunicação.

Subseção VI
Dos Programas e Projetos Governamentais

Art. 308. Os órgãos e entidades previstas no caput art. 1º deste Regulamento 

poderão solicitar a instauração de procedimento licitatório, cujo objeto é o registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de bens ou contratações de obras 
ou serviços destinados à implementação de programas e projetos governamentais 
desenvolvidos pela Administração Pública estadual.
§1º Compete ao órgão ou entidade da Administração Pública estadual, responsável 
pela gestão dos programas e projetos governamentais, a solicitação de instauração 
do procedimento licitatório, a prática de todos os atos necessários para a instrução 
do certame, bem como efetuar todos os registros necessários no Sistema de Gestão 
de Materiais e Serviços – GMS.
§2º O edital de licitação deverá:
I    - identifi car o programa ou projeto atendido;
II  - informar a estimativa de quantidades a serem contratadas pelos órgãos ou 
entidades municipais durante o prazo de validade do registro, os prováveis locais 
de entrega e, quando couber, o cronograma de aquisição ou contratação.
§3º O procedimento licitatório e a ata de registro de preços dele decorrentes serão 
conduzidos e gerenciados, respectivamente, pelos órgãos gerenciadores previstos 
no art. 291 deste Regulamento.
§4º O procedimento licitatório previsto no caput deste artigo se destinará 
exclusivamente aos órgãos e entidades da administração direta e indireta dos 
municípios do Estado do Paraná que estejam consignados nos programas e 
projetos governamentais.
§5º Os programas e projetos governamentais desenvolvidos pela Administração 
Pública Estadual deverão estabelecer os parâmetros de fi xação das quantidades 
a serem provavelmente adquiridas ou contratadas, bem como os potenciais 
municípios que poderão participar dos respectivos programas e projetos, com vista 
a embasar a elaboração do instrumento convocatório da licitação.
§6º A aquisição de bens ou contratação de obras ou serviços, em utilização da 
ata de registro de preços, pelos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta dos municípios do Estado do Paraná, para implementação de programas 
e projetos governamentais, fi ca condicionada à prévia celebração de convênio ou 
instrumento congênere com a Administração Pública Estadual.
§7º O fornecedor ou prestador do serviço deverá se credenciar no sistema de 
registro cadastral unifi cado disponível no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e no Cadastro Unifi cado de Fornecedores do Estado do Paraná 
– CAUFPR, mantendo as condições de habilitação exigidas na licitação, como 
condição prévia para celebrar o contrato ou retirar instrumento equivalente, 
conforme previsto no art. 309 deste Regulamento.
§8º As demais regras procedimentais defi nidas neste Regulamento aplicam-se, no 
que couber, ao procedimento descrito nesta Seção.

Subseção VII
Das Regras Gerais da Contratação

Art. 309. As contratações decorrentes da ata serão formalizadas por meio de 
instrumento contratual, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização 
de compra, ordem de execução de serviço ou outro instrumento equivalente, 
conforme prevê o art. 95 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 310. Para celebrar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, o fornecedor 
ou prestador de serviço deverá se credenciar no sistema de registro cadastral 
unifi cado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no 
Cadastro Unifi cado de Fornecedores do Estado do Paraná – CAUFPR, mantendo 
as condições de habilitação exigidas na licitação.
Art. 311. Se o fornecedor convocado não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente, o órgão 
gerenciador poderá convocar os demais fornecedores que tiverem aceitado 
fornecer os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor – 
cadastro de reserva, na sequência da classifi cação, sem prejuízo das penalidades 
administrativas cabíveis.
Art. 312. Exaurida a capacidade de fornecimento do licitante que formulou oferta 
parcial, poderão ser contratados os demais licitantes, até o limite do quantitativo 
registrado, respeitada a ordem de classifi cação, pelo preço por eles apresentados, 
desde que sejam compatíveis com o preço vigente no mercado, o que deverá ser 
comprovado nos autos.
Art. 313. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão 
sujeitos às regras previstas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§1º Os contratos poderão ser alterados de acordo com o previsto em lei e no edital 
da licitação, inclusive quanto ao acréscimo de que trata os art. 124 a 136, da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021, cujo limite é aplicável ao contrato individualmente 
considerado e não à ata de registro de preços.
§2º A duração dos contratos decorrentes da ata de registro de preços deverá 
atender ao contido no Capítulo V, do Título III, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§3º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no 
prazo de validade da ata de registro de preços.
§4º A alteração dos preços registrados não altera automaticamente os preços dos 
contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços, cuja revisão deverá ser 
feita pelo órgão contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os 
contratos.

Subseção VIII
Da Utilização da Ata de Registro de Preços por Órgãos ou Entidades não 

Participantes
Art. 314. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização 
prévia do órgão gerenciador, o órgão ou entidade que não tenha participado do 
procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justifi cada 
no processo a vantagem de utilização da ata, a possibilidade de adesão tenha sido 
prevista no edital e haja a concordância do fornecedor ou prestador benefi ciário 
da ata.
§1º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o caput deste artigo 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro 
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de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
§2º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere 
o caput deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes 
que aderirem.
§3º Caberá ao fornecedor ou prestador benefi ciário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de 
não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas 
com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.
§4º O órgão ou entidade poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha 
fi gurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no 
§2º do art. 86 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§5º Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha 
consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.
Art. 315. É vedado aos órgãos e entidades de que trata o art. 1º deste Regulamento 
a adesão às atas de registros de preços gerenciadas por órgãos ou entidades de 
municípios.
Parágrafo único. É permitida, mediante ato do dirigente máximo do órgão ou 
entidade estadual que demonstre a necessidade e a vantagem econômica, a adesão 
a atas de registro de preços gerenciadas pela Administração Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e da União.
Art. 316. A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora 
do Poder Executivo estadual por órgãos e entidades da Administração municipal 
poderá ser exigida para fi ns de transferências voluntárias e se destinada à execução 
descentralizada de programa ou projeto estadual e comprovada a compatibilidade 
dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Subseção IX
Disposições Finais sobre o Sistema de Registro de Preços

Art. 317. Os órgãos e entidades mencionadas no caput do art. 1.º deste 
Regulamento utilizarão, além do Portal Nacional de Contratações Públicas, o 
Sistema GMS para:
I - operacionalização do procedimento do Sistema de Registro de Preços;
II - automatização dos procedimentos de controle e das atribuições dos órgãos 
gerenciadores, participantes e aderentes.
Art. 318. A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP e a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas - SEDU, 
expedirão, se necessárias, e após aprovação da Procuradoria Geral do Estado, em 
função dos respectivos objetos a serem licitados, instruções complementares sobre 
o Sistema de Registro de Preços para o cumprimento deste Regulamento.
Art. 319. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do 
quadro geral em razão de incompatibilidade deste com o vigente no mercado.

Seção V
Do Registro Cadastral

Art. 320. Administração Pública estadual, direta, autárquica e fundacional 
do Estado do Paraná deverá utilizar o sistema de registro cadastral unifi cado 
disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de 
cadastro unifi cado de licitantes, nos termos do artigo 87 da Lei n. º 14.133, de 
2021.
§1º  É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro cadastral 
complementar para acesso a edital e anexos.
§2º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, 
atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, 
bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento.
§3º Na hipótese a que se refere o §2º deste artigo, será admitido fornecedor que 
realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de 
propostas.
Art. 321. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será 
avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação 
realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado 
em indicadores objetivamente defi nidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada.
Art. 322. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata 
o art. 321 deste Regulamento, será condicionada à implantação e à regulamentação 
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do 
registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da 
igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar 
a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo 
desempenho anotado em seu registro cadastral.
Art. 323. O interessado que requerer o cadastro, na forma do art. 88 da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021, poderá participar de processo licitatório até a decisão 
da Administração, e a celebração do contrato fi cará condicionada à emissão do 
certifi cado referido no §2º do art. 88 da Lei 14.133, de 2021.
Art. 324. O registro cadastral unifi cado será de acesso e consulta prévia 
obrigatórios a todos os órgãos da Administração Pública estadual, direta, 
autárquica e fundacional do Estado do Paraná para:
I  - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos que envolvam o 
desembolso, a qualquer título, de recursos fi nanceiros;
II - repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos; e
III - registros das sanções aplicadas às pessoas físicas e jurídicas.
Parágrafo único. A existência de registro de sanções no cadastro unifi cado 
poderá constituir impedimento à realização dos atos aos quais este artigo se refere, 
conforme o disposto na Lei Federal 14.133, de 2021.

CAPÍTULO XVII
DA ATUAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA E DO CONTROLE 

INTERNO NAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 325. Caberá aos órgãos de consultoria jurídica e de controle interno, 
no âmbito de suas respectivas atuações, o apoio no desempenho das funções 
essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021, com enfoque 
na atuação preventiva e resolutiva das questões controversas surgidas durante todo 
o procedimento licitatório.
§1º Para a realização de suas atividades, os órgãos a que se refere o caput deste 
artigo deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias 
à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classifi cados pelo órgão ou 
entidade nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e do 
Decreto nº 10.285, de 25 de fevereiro de 2014.
§2º O órgão com o qual for eventualmente compartilhada informação sigilosa 
tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo.
Art. 326. Poderão ser instituídos, com auxílio dos órgãos de consultoria jurídica 
e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, 
de contratos padronizados e de outros documentos, nos termos da legislação em 
vigor.
Art. 327. Quando constatadas irregularidades no metaprocesso da contratação, os 
órgãos de consultoria jurídica e de controle interno indicarão, de forma expressa, 
os vícios encontrados, com a devida motivação.
§1º Se a irregularidade apontada tiver natureza meramente formal, serão adotadas 
medidas para o seu saneamento.
§2º Caso constatada irregularidade que confi gure dano à Administração, 
serão adotadas as providências necessárias para a apuração das infrações 
administrativas, cabendo ainda ao órgão de controle interno a devida remessa ao 
Ministério Público e ao respectivo Tribunal de Contas competente das cópias dos 
documentos cabíveis para a apuração de ilícitos de sua competência.
§3º Faculta-se aos órgãos a que se refere o caput deste artigo a sugestão de medidas 
de aperfeiçoamento dos controles preventivos e de capacitação dos agentes 
públicos responsáveis por licitações em cada um dos órgãos da Administração 
Direta e Indireta.

Seção II
Do Papel da Consultoria Jurídica para o Desempenho das Funções 

Essenciais à Execução do Disposto na Lei Federal n.º 14.133, de 2021

Art. 328. Ao fi nal da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para a 
Procuradoria Geral do Estado, a qual realizará controle prévio de legalidade da 
contratação.
§1º Caberá à Procuradoria Geral do Estado a fi xação de critérios objetivos 
prévios de atribuição de prioridade aos procedimentos licitatórios que lhe forem 
encaminhados.
§2º Em caso de urgência poderá o Procurador-Chefe da respectiva especializada 
do Consultivo da Procuradoria Geral do Estado determinar a alteração da ordem 
estabelecida nos critérios a que se refere o §1º deste artigo.
§3º As manifestações jurídicas exaradas deverão ser orientadas pela simplicidade, 
clareza e objetividade, a fi m de permitir à autoridade pública consulente sua fácil 
compreensão e atendimento, com exposição dos pressupostos de fato e de direito 
levados em consideração.
§4º Se observada a defi ciência na instrução do processo, poderá aprovar 
condicionada ao atendimento das recomendações do Procurador do Estado para 
que surta efeitos legais.
§5º Após a manifestação jurídica de que trata o §4º deste artigo, não haverá 
pronunciamento subsequente da Procuradoria Geral do Estado, para fi ns de simples 
verifi cação do atendimento das recomendações consignadas na informação, sendo 
ônus do gestor a responsabilidade pelo seu cumprimento, ou mesmo por eventual 
conduta que opte pelo não atendimento das orientações jurídicas dadas, salvo se a 
própria manifestação jurídica exigir.
§6º A emissão do parecer jurídico poderá ser precedida de orientação por despacho 
para que sejam sanadas irregularidades ou omissões.
§7º A análise levada a efeito pela Procuradoria Geral do Estado terá natureza 
jurídica e não comportará avaliação técnica ou juízo de valor acerca dos critérios 
de discricionariedade que justifi caram a defl agração do processo licitatório ou 
decisões administrativas nele proferidas.
§8º A Procuradoria Geral do Estado realizará o controle prévio de legalidade de 
contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões 
a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos 
aditivos.
§9º Poderá ser dispensada a análise jurídica nas hipóteses previamente defi nidas 
em ato do Procurador-Geral do Estado ou ainda, se utilizadas minutas padronizadas 
de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes, nos termos deste 
regulamento e do regulamento específi co que trata de minutas padronizadas.
Art. 329. Em caso de dúvidas jurídicas, poderá a autoridade competente para o 
julgamento do recurso ou pedido de reconsideração ser auxiliada pela Procuradoria 
Geral do Estado, desde que formule pedido expresso e motivado, indicando:
I   - de forma objetiva, a dúvida ou subsídio necessário à elaboração de sua decisão;
II  - que a dúvida não decorra de dispositivo expresso de lei ou deste Regulamento;
III - a inexistência de orientação prévia da Administração acerca do tema.

Seção III
Do Papel do Controle Interno para o Desempenho das Funções Essenciais à 

Execução do Disposto na Lei Federal n.º 14.133, de 2021

Art. 330. No exercício das atividades de controle interno deverão ser observados 
os critérios e regras de fi scalização defi nidos na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e 
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regulamentação específi ca.
CAPÍTULO XVIII

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Seção I

Das Ações de Equidade entre Homens e Mulheres no Ambiente de Trabalho

Art. 331. O desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre homens 
e mulheres no ambiente de trabalho será considerado para fi ns de desempate, nos 
termos do inciso II do §1º art. 91 deste Regulamento.
§1º Consideram-se ações de equidade:
I   - ações afi rmativas de gênero:
a) nas etapas de seleção e recrutamento;
b) em programas de capacitação;
c) em programas de ascensão profi ssional;
II  - medidas de participação igualitária, com a presença de homens e mulheres em 
todos os âmbitos de tomada de decisão;
III - política de benefícios voltados à proteção da maternidade, da paternidade e 
da adoção, buscando equilibrar vida profi ssional e pessoal;
IV - práticas na cultura organizacional:
a) programas de disseminação de direitos das mulheres;
b) práticas de prevenção e repressão ao assédio moral ou sexual;
c) práticas de combate à violência doméstica e familiar;
d) programas de educação voltada à equidade de gênero.
V  - estrutura física adequada para trabalhadoras gestantes e lactantes;
VI - medidas de medicina e segurança do trabalho que considerem as diferenças 
entre os gêneros.
VII - reserva de 2% (dois por cento) das vagas de trabalho na empresa licitante 
para mulheres vítimas da violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 
19.727, de 10 de dezembro de 2018.
§2º Considerar-se-á vencedor o licitante que apresentar o maior número de ações 
de equidade em desenvolvimento no momento da apresentação da proposta.
§3º Em caso de empate, dar-se preferência ao licitante que demonstrar, 
sucessivamente:
I - melhores resultados nos últimos 5 (cinco) anos, considerados os percentuais de 
participação resultantes das ações desenvolvidas;
II - maior tempo de desenvolvimento de tais ações no período anterior aos 5 
(cinco) anos a que se refere o inciso anterior.
§4º A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade deverá ser feita de 
forma documental, nos termos do edital convocatório.

Seção II
Da Reserva de Cargos para Pessoa com Defi ciência ou Reabilitados

Art. 332. Nos termos do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, caberá ao 
licitante, quando previsto em edital, a demonstração de que cumpre as exigências 
de reserva de cargos para pessoas com defi ciência, ou empregados reabilitados, 
de acordo com os parâmetros fi xados no art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 
de julho de 1991.
§1º A obrigação da reserva de cargos a que se refere esse artigo deverá constar de 
cláusula específi ca do contrato celebrado.
§2º Durante toda a execução do contrato, caberá ao contratado a manutenção do 
percentual de trabalhadores com defi ciência ou reabilitados em relação ao seu 
quadro atualizado, sob pena de extinção do ajuste, nos termos do art. 180 deste 
Regulamento.
§3º O contratado deverá informar à contratante eventual modifi cação do percentual 
de reserva, para fi ns de acompanhamento e fi scalização do contrato, sujeitando-se 
à imposição de penalidades em caso de descumprimento, nos termos do edital 
convocatório.

Seção III
Do aprendiz

Art. 333. Nos termos do art. 351 deste Regulamento, caberá ao licitante, quando 
previsto em edital, a demonstração de que cumpre as exigências de reserva de 
cargos a empregados aprendizes, devidamente matriculados em cursos oferecidos 
pelos serviços nacionais de aprendizagem, nos termos do Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) e do Decreto Federal nº 
9.579, de 22 de novembro de 2018.
§1º A obrigação da reserva de cargos a que se refere esse artigo deverá constar de 
cláusula específi ca do contrato celebrado.
§2º Durante toda a execução do contrato, caberá ao contratado a manutenção do 
percentual de empregados aprendizes em relação ao seu quadro atualizado, sob 
pena de extinção do ajuste, nos termos do inciso IX do art. 180 deste Regulamento.

TÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CAPÍTULO I

REGRAS GERAIS

Art. 334. As licitações para aquisições de bens e prestação de serviços, inclusive 
as contratações diretas quando for o caso, deverão ser precedidas de estudo técnico 
preliminar e instruídas com termo de referência, na forma estabelecida neste 
Regulamento.
Parágrafo único. O estudo técnico preliminar e o termo de referência deverão 
ser previamente aprovados pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades 
demandantes ou a quem elas delegarem competência, por meio de despacho 
motivado, atestando o alinhamento ao planejamento estratégico e ao plano de 
contratações anual, e deverá indicar:
I    - os elementos técnicos fundamentais que o apoiam;

II  - os elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-
fi nanceiro de desembolso.

CAPÍTULO II
DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 335. O estudo técnico preliminar, cujo aprofundamento e complexidade será 
proporcional às características da necessidade a ser atendida, deverá conter ao 
menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do §1º do art. 15 
deste Regulamento e, quando não contemplar os demais elementos previstos no 
referido parágrafo, serão apresentadas as devidas justifi cativas.
§1º Quando houver a possibilidade de mais de uma espécie de contratação com 
fi nalidade semelhante, a exemplo de compra, locação ou comodato de bens, o 
estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada 
opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.
§2º Caso, após o levantamento de mercado de que trata o inciso V, do §1º, do art. 15 
deste Regulamento, a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se 
verifi car se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, 
fl exibilizando-os sempre que possível e de forma justifi cada.

CAPÍTULO III
DO TERMO DE REFERÊNCIA

Art. 336. As licitações para aquisições de bens e prestações de serviços deverão 
ser precedidas de elaboração de termo de referência, que além do disposto no art. 
19 deste Regulamento, os seguintes dados:
I   - justifi cativa a respeito do não parcelamento do objeto, se for o caso;
II    - controle da execução;
III   - sustentabilidade;
IV   - contratação de microempresas e empresas de pequeno porte;
V    - subcontratação;
VI   - alteração subjetiva;
VII - sanções administrativas;
VIII - a marca e similaridade; e
IX   - a padronização;
Art. 337. O termo de referência poderá contemplar, segundo os termos da 
legislação vigente e em correlação com os demais elementos da contratação, as 
seguintes disposições, sempre de forma justifi cada:
I - vedação à participação, em licitações, de pessoas jurídicas em consórcio, além 
de suas condicionantes, quando admissíveis;
II -  percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da 
contratação  constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e egressos 
do sistema prisional;
III - exigência de garantia de execução ou de proposta, prazos, percentuais, modos 
e condicionantes de prestação, de substituição, de liberação e de renovação;
IV - substituição do instrumento de contrato por outro instrumento hábil, nos 
termos legais;
V - critérios para remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, 
com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental 
e prazos de entrega previstos para a contratação;
VI - meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias que, pela 
natureza da contratação ou especifi cidade do objeto, não venham a ser admissíveis;
VII - alocação de riscos previstos e presumíveis em matriz específi ca, com ou 
sem projeção dos refl exos de seus custos no valor estimado da contratação e 
no equilíbrio econômico-fi nanceiro inicial do contrato, possibilitado o uso de 
métodos e de padrões usualmente utilizados por entidades públicas ou privadas.

Seção I
Da Defi nição do Objeto

Art. 338. O objeto da licitação deverá ser descrito de forma sucinta e clara, 
preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, cabendo 
indicar, ainda:
I - as especifi cações técnicas necessárias e sufi cientes para garantir a qualidade 
da contratação, levando-se em consideração as normas técnicas eventualmente 
existentes quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência, 
rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança, conforme legislação 
vigente;
II  - a natureza do objeto a ser contratado, se comum ou especial; de fornecimento 
contínuo ou não;
III - o quantitativo a ser demandado levando em conta, sempre que possível, o 
montante ainda constante do seu estoque, o histórico de consumo da Administração 
nos últimos 12 (doze) meses, salvo no caso de primeira contratação do objeto, 
além dos quantitativos previstos em contratações correlatas, cabendo, no caso de 
licitação para registro de preços, a previsão da quantidade mínima a ser cotada de 
unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;
IV - o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
V  - a observância dos requisitos ambientais na 
especifi cação do objeto, de maneira que seja prevista a forma de comprovação 
de seu respectivo cumprimento na fase de aceitação da proposta, por meio da 
apresentação de certifi cação emitida por instituição pública ofi cial ou instituição 
credenciada, ou por outro meio de prova que ateste que o serviço fornecido atende 
às exigências.
§1º Quando o bem a ser adquirido ou o serviço a ser executado possuírem 
características técnicas especializadas, deverá o órgão requisitante solicitar à 
unidade técnica competente a defi nição das especifi cações do objeto, e, se for o 
caso, do quantitativo a ser adquirido.
§2º O eventual caráter complexo dos bens ou dos serviços a serem contratados, 
por si só, não exclui o enquadramento deles como comuns.
§3º Quando adotada a modalidade diálogo competitivo, o edital para a convocação 
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dos licitantes aptos a participar da fase de julgamento das propostas, publicado 
após a fase de que trata o inciso II do art. 137 deste Regulamento, deverá conter 
objeto claro e sucinto contendo os elementos indicados nos incisos I ao V do caput 
deste artigo.

Seção II
Da Fundamentação da Contratação

Art. 339. A contratação deverá ser devida e sufi cientemente justifi cada, com 
fundamento no estudo técnico preliminar correspondente ou, quando não 
for possível divulgar esse estudo, no extrato das partes que não contiverem 
informações sigilosas, e contemplar, no mínimo as razões:
I  - da necessidade da aquisição de bens ou contratação dos serviços; e
II - da exigência das especifi cações técnicas do bem ou do serviço a ser contratado, 
aferindo-se previamente se o objeto passou pelo procedimento de pré-qualifi cação 
ou se é contemplado por catálogo eletrônico de padronização, quando houver.
§1º No caso de contratações diretas, a justifi cativa deverá contemplar, ainda, a 
razão da inviabilidade ou dispensa da licitação.
§2º A justifi cativa tratada neste artigo deverá ser apresentada pelo setor 
requisitante.
Art. 340. Para fi ns de instrução da solicitação de contratação de serviços 
terceirizados relacionadas aos cargos extintos ou extintos ao vagar, o órgão ou 
entidade deverá apresentar:
I  - a evolução do quadro de pessoal nos últimos cinco anos, com movimentações, 
ingressos, desligamentos e aposentadorias e a estimativa de aposentadorias para 
os próximos 5 (cinco) anos;
II  - o quantitativo de servidores efetivos remanescentes no quadro funcional e os 
cedidos nos últimos 5 (cinco) anos;
III - a unidade administrativa integrante da estrutura organizacional formal do 
órgão, com menção ao respectivo nível hierárquico em que atuará, indicando o 
número de profi ssionais necessários a realização de todas as competências legais 
da unidade;
IV - o perfi l necessário para o desempenho das atividades do profi ssional, com 
a descrição da qualidade e das especifi cações técnicas dos serviços a serem 
desempenhados;
V - a descrição do processo de trabalho a ser desenvolvido pelo profi ssional e 
o impacto dessa força de trabalho no desempenho das atividades fi nalísticas do 
órgão ou da entidade;
VI - a demonstração de que os serviços se justifi cam e podem ser prestados por 
meio da execução indireta;
VII - a declaração do Titular da Secretaria de Estado responsável pela gestão 
de recursos humanos atestando que as funções do cargo extinto não foram 
incorporadas a outro quadro próprio.

Seção III
Da Descrição da Solução como um Todo

Art. 341. A descrição da solução como um todo deverá considerar o ciclo de 
vida do objeto, na sua totalidade, inclusive a especifi cação da garantia, quando 
couber, e as exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando 
for o caso, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da 
contratação.

Seção IV
Do Parcelamento

Art. 342. O princípio do parcelamento do objeto deverá ser adotado sempre que 
a sua divisão:
I    - seja tecnicamente viável e economicamente vantajosa;
II   - não represente perda de economia de escala;
III - garanta a ampliação da competição e evite a concentração de mercado.
Parágrafo único. O não parcelamento do objeto deverá ser devidamente 
justifi cado com a demonstração das razões técnicas, administrativas e econômicas 
que o inviabilize.
Art. 343. Na aplicação do princípio do parcelamento referente à aquisição de bens, 
deverá ser considerado, sempre que possível, o aproveitamento das peculiaridades 
do mercado local com vistas à economicidade, desde que atendidos os parâmetros 
de qualidade.
Parágrafo único. O parcelamento não será adotado quando:
 I  - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior 
vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
 II - o objeto a ser contratado confi gurar sistema único e integrado e houver a 
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; e
 III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor 
exclusivo.
Art. 344. Na aplicação do princípio do parcelamento referente à prestação de 
serviços, deverão ser igualmente considerados:
 I    -  a responsabilidade técnica; e
 II - o custo para a Administração de vários contratos frente as vantagens da 
redução de custos, com divisão do objeto em itens.
Art. 345. Na aplicação do princípio do parcelamento referente à aquisição de bens 
e à prestação de serviço, a Administração poderá considerar, ainda, o critério da 
regionalização, desde que possível e justifi cada a sua vantagem.
Parágrafo único. O edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e 
operação do bem ou serviço desde que, conforme demonstrado em estudo técnico 
preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório 
e à efi ciência do respectivo contrato.

Seção V
Do Modelo de Execução do Objeto

Art. 346. O modelo de execução do contrato consistirá na defi nição de como o 
contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 
encerramento, com a defi nição das obrigações do contratante e do contratado.
Parágrafo único. O contrato deverá ser executado fi elmente pelas partes, de 
acordo com as cláusulas avençadas e as normas contidas na Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial.
Art. 347. São obrigações do contratante, sem prejuízo de outras a depender do 
objeto a ser contratado:
I  - receber o objeto no local, prazo e nas condições estabelecidas no termo de 
referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta;
II - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no 
termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta;
III - verifi car minuciosamente, no prazo fi xado, a conformidade do objeto recebido 
provisoriamente com as especifi cações constantes do termo de referência, do 
edital de licitação e seus anexos, bem como da proposta, para fi ns de aceitação e, 
após, para o recebimento defi nitivo;
IV - comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades 
verifi cadas, fi xando prazo para a sua correção;
V - acompanhar e fi scalizar o cumprimento das obrigações do contratado, por 
intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;
VI - efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo 
fornecimento do objeto ou à efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no 
prazo e forma estabelecidos no termo de referência, no edital de licitação e seus 
anexos e no contrato;
VII  - efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fi scal e fatura 
fornecidas pelo contratado, no que couber;
VIII  - emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução 
do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
IX  - ressarcir o contratado, nos casos de extinção de 
contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, além de  devolver a garantia, quando houver, e 
efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e 
pelo custo de eventual desmobilização;
X  - adotar providências necessárias para a apuração das 
infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que confi gure dano 
à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério 
Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;
§1º Excetuada a hipótese de previsão distinta em matriz de alocação de riscos, 
a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do termo de contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 
contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
§2º Aplicam-se as obrigações tratadas neste Artigo, no que couber, às contratações 
diretas.
Art. 348. São obrigações do contratado no caso de fornecimento de bens:
I - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especifi cações, 
prazo e local constantes do termo de referência, do edital e seus anexos, bem como 
da sua proposta, acompanhado da respectiva nota fi scal, na qual constarão, quando 
couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 
de garantia ou validade, e manual do usuário, com uma versão em português e da 
relação da rede de assistência técnica autorizada;
II - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27 da Lei Federal nº 8.078, 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), fi cando o contratante autorizada a descontar 
da garantia, caso exigida no edital de licitação e seus anexos, ou dos pagamentos 
devidos ao contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;
III - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fi xado no termo de 
referência, o objeto com avarias ou defeitos;
IV - comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação;
V  - indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato;
VI  - manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, e com as condições exigidas para a habilitação na licitação, 
ou para a qualifi cação na contratação direta;
VII  - manter atualizado os seus dados no Cadastro Unifi cado de 
Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;
VIII - guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato;
IX - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto quando houver:
a)  alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;
a)  superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de 
consequências incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
a)  retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização 
de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do 
trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
b)  aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei;
c)  impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
d)  omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 
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quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis.
Parágrafo único. Além das obrigações descritas nos incisos I a IX do caput 
deste artigo, devem ser observadas outras obrigações específi cas em função da 
peculiaridade do objeto a ser contratado.
Art. 349. São obrigações do contratado no caso de prestação de serviços:
I  - executar os serviços conforme especifi cações contidas no termo de referência, 
no edital de licitação e seus anexos, bem como na sua proposta, com a alocação 
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 
além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
na qualidade e quantidade lá especifi cadas;
II  - reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fi xado pelo fi scal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verifi carem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados;
III - manter os empregados nos horários predeterminados pela Administração, 
quando for o caso;
IV  - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, Lei Federal nº 8.078, de 1990, fi cando a 
contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital de licitação 
e seus anexos, ou dos pagamentos devidos ao contratado, o valor correspondente 
aos danos sofridos;
V   - utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
VI - zelar para que os empregados se apresentem uniformizados e portem crachá 
de identifi cação, nos casos de serviços a serem prestados nas dependências da 
contratante, e utilizem os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários 
à segurança no trabalho, na forma da lei;
VII - apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço a serem prestados 
nas dependências do contratante;
VIII - responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e outras previstas em legislação específi ca, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao contratante;
IX  - atender as solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fi xado pelo fi scal do contrato, nos casos em que fi car constatado 
o descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 
descrito no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos;
X  - instruir os empregados da observância obrigatória das normas internas da 
Administração, salvo disposição que especifi camente os dispense;
XI - instruir os empregados sobre as atividades que devem desempenhar e proibi-
los de exercer atividades não relacionadas à execução do objeto contratado, 
devendo prontamente relatar à contratante qualquer ocorrência capaz de 
caracterizar desvio de função;
XII  - relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verifi cada no decorrer 
da prestação dos serviços;
XIII - não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;
XIV - manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, e com as condições exigidas para a habilitação na licitação, 
ou para a qualifi cação na contratação direta;
XV - manter atualizado os seus dados no Cadastro Unifi cado de Fornecedores do 
Estado do Paraná, conforme legislação vigente;
XVI - guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato;
XVII - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto quando houver:
a)  alteração qualitativa do projeto ou de suas especifi cações pela Administração;
a)  superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de 
consequências incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
b)  retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização 
de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do 
trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
c)  aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei;
d)  impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
e)  omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis.
XVIII - ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 
especializado, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de 
programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos 
e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) e a 
respectiva documentação técnica associada, para livre uso e alteração pela 
Administração Pública em outras ocasiões, nos termos do artigo 93 da Lei Federal 
n° 14.133, de 2021;
XIX - ceder os direitos e fornecer os dados, documentos e elementos de 
informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fi xação em 
suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra quando o projeto se referir 
à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio;
XX - garantir à contratante, quando for o caso:
a)  o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao contratante 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
a)  os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especifi cações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução 
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, fi cando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do contratante.
XXI - exercer o controle das atividades dos empregados alocados à prestação de 
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, para evitar o desvio de função.
§1º Além das obrigações descritas nos incisos I a XXI do caput deste artigo, 
devem ser observadas outras obrigações específi cas em função da peculiaridade 
do objeto a ser contratado.
§2º Desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a Administração 
poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados 
mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação 
de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades.
Art. 350. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão 
de obra caberá ao contratado apresentar, sempre que solicitado pela Administração, 
sob pena de multa, glosa e/ou retenção de pagamento, a comprovação do 
cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução 
do contrato, em especial quanto ao:
I  - registro de ponto;
II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 
remunerado e décimo terceiro salário;
III - comprovante de depósito do FGTS;
IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
V - recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato;
VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista 
em norma coletiva.
Art. 351. Ao longo de toda a execução do contrato de aquisição de bens ou 
prestação de serviços, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com defi ciência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específi cas. 
Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá 
comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o caput deste 
artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas.

Seção VI
Do Modelo de Gestão do Contrato e do Controle da Execução

Art. 352. O modelo de gestão do contrato descreverá como a execução do objeto 
será acompanhada e fi scalizada pelo órgão ou entidade.
Art. 353. É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o fi scal 
do contrato com informações pertinentes a essa atribuição, que deverão observar 
as seguintes regras:
I - a empresa ou o profi ssional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva 
pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, fi rmará termo de 
compromisso de confi dencialidade e não poderá exercer atribuição própria e 
exclusiva de fi scal de contrato;
II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fi scal do contrato, 
nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.
Parágrafo único. Os terceiros contratados poderão realizar conferência 
documental e cruzamento de informações, cálculos de parcelas trabalhistas, 
inspeções e auditorias periódicas, entrevistas nos postos de trabalho e verifi car por 
amostragem o adimplemento de parcelas trabalhistas, tributárias e previdenciárias.
Art. 354. A fi scalização não excluirá nem reduzirá a responsabilidade do 
contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e não implicará em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
Art. 355. A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre 
todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos 
regidos por este Regulamento, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 
execução do contrato.
Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça 
prazo específi co, concluída a instrução do requerimento, a Administração terá 
o prazo de 1 (um) mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual 
período.
Art. 356.  A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fi scalizada por 
meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes 
aspectos, quando for o caso:
I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verifi cação dos 
prazos de execução e da qualidade demandada;
II   - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profi ssional exigidas, quando for o caso;
III   - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
V   - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
VI  - a satisfação do público usuário.
§1º O fi scal do contrato deverá verifi car se houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, e deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual 
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§2º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verifi cada com o documento do contratado que contenha a relação detalhada 
dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas 
quantidades e especifi cações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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§3º O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências 
verifi cadas, adotando as providências necessárias ao fi el cumprimento das 
cláusulas contratuais.
§4º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo 
contratado, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento 
convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em extinção contratual, 
conforme disposto no artigo 137 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 357. Na fi scalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 
nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores do 
contratado, serão exigidas, dentre outras, as seguintes comprovações:
I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:
a) o recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador 
e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, §3º da Constituição Federal, 
sob pena de rescisão contratual;
b) o recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;
c) o pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;
d) o fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível;
e) o pagamento do 13º salário;
f) a concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na 
forma da Lei;
g) a realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for 
o caso;
h) os eventuais cursos de treinamento e reciclagem;
i) listagem atualizada de admissões e dispensas de empregados vinculados ao  
contrato, com base no Caged ou eSocial, conforme o caso, bem como comprovação 
de seu envio à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia ou órgão que o venha a substituir no futuro;
j) o cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo 
ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e
k) o cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 
empregados vinculados ao contrato.
II - No caso de cooperativas:
a) o recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de 
responsabilidade do cooperado;
b) o recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de 
responsabilidade da Cooperativa;
c) o comprovante de distribuição de sobras e produção;
d) o comprovante da aplicação do FATES – Fundo Assistência Técnica 
Educacional e Social;
e) o comprovante da aplicação em fundo de reserva;
f) a comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e
g) as eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades 
cooperativas.
III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis 
de Interesse Público – OSCIP’s e as Organizações Sociais, será exigida a 
comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação 
que rege as respectivas organizações.
Parágrafo único. Além do cumprimento do caput deste artigo, na fi scalização do 
cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas 
com dedicação exclusiva de mão de obra, serão realizadas entrevistas, a partir 
de seleção por amostragem, com os trabalhadores do contratado para verifi car 
as anotações contidas em CTPS devendo ser observadas, entre outras questões, a 
data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração, o gozo 
de férias, as horas extras, as eventuais alterações dos contratos de trabalho e, se 
necessário, a fi scalização no local de trabalho do empregado.
 Art. 358. O objeto contratado será recebido :
I - em se tratando de prestação de serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fi scalização, 
mediante termo detalhado, quando verifi cado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico;
 b) defi nitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 
exigências contratuais. 
II - em se tratando de compras: 
a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento 
e fi scalização, com verifi cação posterior da conformidade do material com as 
exigências contratuais;
 b) defi nitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 
exigências contratuais.
§1º Os prazos para a realização dos recebimentos provisório e defi nitivo dos bens 
ou serviços contratados deverão ser igualmente defi nidos no termo de referência e 
no contrato, sendo que o início do prazo de recebimento defi nitivo contar-se-á do 
término do prazo de recebimento provisório.
§2º Na hipótese do recebimento provisório e defi nitivo não ocorrerem dentro 
dos prazos fi xados, reputar-se-ão como realizados, consumando-se no dia do 
esgotamento dos respectivos prazos.
§3º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 
estiver em desacordo com as especifi cações constantes do termo de referência, 
da proposta ou do contrato, podendo ser fi xado pelo fi scal do contrato, avaliado o 
caso concreto, um prazo para a substituição do bem, ou o refazimento do serviço, 
às custas do contratado, e sem prejuízo da aplicação das penalidades.
§4º O recebimento provisório ou defi nitivo não excluirá a responsabilidade civil 
pela solidez e pela segurança do fornecimento do objeto ou do serviço, nem a 
responsabilidade ético-profi ssional pela perfeita execução do contrato, nos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§5º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os 
ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do 
contrato exigidos por normas técnicas ofi ciais correrão por conta do contratado.

 Art. 359. O recebimento provisório poderá ser dispensado nos casos de:
I - aquisição de gêneros perecíveis, alimentação preparada, bem como nos casos 
de calamidade pública, quando caracterizada a urgência no atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares;
II - serviços e compras até o valor previsto no inciso II do art. 75, da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e 
instalações sujeitos à verifi cação de funcionamento e produtividade.
Art. 360. A Administração poderá exigir certifi cação por organização 
independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), como condição para aceitação de conclusão de fases ou de 
objetos de contratos.

Seção VII
Da Sustentabilidade

Art. 361. Na aquisição de bens e na contratação de serviços a Administração 
adotará, sempre que possível, práticas e/ou critérios sustentáveis, dentre eles:
I - menor impacto sobre recursos naturais como fl ora, fauna, ar, solo e água;
II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III - maior efi ciência na utilização de recursos naturais como água e energia;
IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
V   - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem;
VI  - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens e serviços 
contratados; e
VIII - utilização de produtos fl orestais madeireiros e não madeireiros originários 
de manejo fl orestal sustentável ou de refl orestamento.
Parágrafo único. A Administração poderá considerar, como critério de seleção 
dos licitantes e contratantes interessados, produtos e serviços ambiental e 
socialmente sustentáveis, quando comparados aos outros produtos e serviços 
que servem à mesma fi nalidade, devendo ser considerados, para tanto, a origem 
dos insumos, forma de produção, manufatura, embalagem, distribuição, destino, 
utilização de produtos recicláveis, operação, manutenção e execução do serviço.
Art. 362. No caso de aquisição de bens a Administração deverá prever que o 
contratado adotará as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:
I  - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, conforme normas específi cas da ABNT;
II - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certifi cação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 
relação aos seus similares;
III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento;
IV - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), 
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
§1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação 
de certifi cação emitida por instituição pública ofi cial ou instituição credenciada, 
ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com 
as exigências do edital.
§2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do 
contrato, em caso de inexistência de certifi cação que ateste a adequação, o órgão 
ou entidade contratante poderá realizar diligências para verifi car a adequação do 
produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da 
licitante selecionada.
§3º O edital ainda deve prever que, caso não se confi rme a adequação do produto, 
a proposta selecionada será desclassifi cada.
Art. 363. No caso de prestação de serviços a Administração deverá prever que o 
contratado adotará as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:
I  - que use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 
que obedeçam às classifi cações e especifi cações determinadas pela ANVISA;
II  - que adote medidas para evitar o desperdício de água tratada;
III - que observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, ou 
outra que venha sucedê-la, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído 
no seu funcionamento;
IV - que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fi zerem 
necessários, para a execução de serviços;
V - que realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 
três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia 
elétrica, de consumo de água e de produção de resíduos sólidos, observadas as 
normas ambientais vigentes;
VI - que realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 
reciclagem, quando couber, nos termos do Decreto nº 4.167, de 20 de janeiro de 
2009;
VII  - que respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre 
resíduos sólidos;
VIII - que preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou 
inservíveis, segundo disposto na Lei nº 16.075, de 1º de abril de 2009.
Art. 364. Caberá ao contratado tanto na aquisição de bens, quanto na prestação 
de serviços, apresentar declaração de atendimento e responsabilização com a 
logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da 
proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela 
destinação fi nal ambientalmente adequada.
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Parágrafo único. Entende-se por logística reversa o instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação fi nal ambientalmente adequada.
Art. 365. O disposto nos arts. 361 a 364 deste Regulamento não impede que os 
órgãos ou entidades contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência 
de observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que 
justifi cadamente.
Art. 366. A Secretaria de Estado de Administração e da Previdência – SEAP 
disponibilizará um espaço específi co no sítio Compras Paraná para realizar 
divulgação de listas dos bens e serviços contratados com base em requisitos de 
sustentabilidade ambiental pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
estadual.

Seção VIII
Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor ou Prestador

Art. 367. Na fase preparatória da licitação, a Administração deverá prever a forma 
e os critérios de seleção do fornecedor e/ou do prestador de serviço, observadas as 
peculiaridades da contratação, do objeto contratado e dos respectivos parâmetros 
defi nidos em lei.
§1º Na motivação de suas escolhas, a Administração deverá levar em conta as 
peculiaridades da contratação para defi nir a modalidade de licitação e os critérios 
de julgamento.
§2º A Administração deverá indicar se há procedimentos auxiliares, fi nalizados 
ou em curso, que potencialmente interfi ram na forma ou nos critérios de seleção 
de fornecedor e/ou prestador de serviço, motivando, quando houver espaço para 
discricionariedade, sua adoção ou seu afastamento.

Seção IX
Do Orçamento Estimativo para Contratação de Bens e Serviços

Art. 368. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços 
em geral, o valor estimado da contratação será defi nido com base no melhor preço 
aferido, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de 
execução do objeto, por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de 
forma combinada, sempre que possível:
I  - a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 
correspondente no painel para consulta de preços, nos bancos de preços do 
Sistema GMS, ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP);
II - os preços praticados em contratações similares feitas pela Administração 
Pública, em execução ou concluídas no período máximo de 1 (um) ano anterior à 
data da pesquisa, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o 
índice de atualização de preços correspondente;
III - a utilização de dados de pesquisa de preços publicada em mídia especializada, 
de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo estadual ou 
federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 
contenham a data e hora de acesso;
IV - a pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores ou prestadores de 
serviços, conforme o caso, desde que seja apresentada justifi cativa da escolha 
desses fornecedores;
V - a pesquisa na base nacional de notas fi scais eletrônicas ou no aplicativo Notas 
Paraná; e
VI - os preços de tabelas ofi ciais.
§1º A utilização, ou não, de quaisquer dos parâmetros constantes dos incisos I 
a VI do caput deste artigo deverá ser devidamente justifi cada pela autoridade 
competente.
§2º Nos casos dos incisos I, III, IV, V e VI do caput deste artigo, deste artigo 
somente serão admitidos os preços cujas datas não ultrapassem 6 (seis) meses da 
data da divulgação do edital.
§3º Para a obtenção do valor estimado da contratação, serão utilizados como 
métodos a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços 
e previamente condensados no mapa de formação de preços, sempre de forma 
justifi cada, e desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, 
oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata os incisos I a VI do caput 
deste artigo.
§4º Excepcionalmente, será admitida a obtenção do valor estimado da contratação 
prevista no §3º deste artigo com base em menos de três preços, desde que 
devidamente justifi cada nos autos pelo servidor responsável e aprovada pela 
autoridade competente.
§5º Deverão ser desconsiderados para os fi ns do contido no §§3º e 4º deste artigo 
os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, conforme 
critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.
§6º Tanto a pesquisa de preços quanto a elaboração do mapa de formação de preços 
deverão ser realizadas e acostadas nos autos do processo por servidor devidamente 
identifi cado, o qual se responsabilizará pela veracidade das informações que serão 
inseridas no instrumento convocatório, no convênio ou instrumento congênere, ou 
ainda no instrumento oriundo de contratação direta.
§7º O mapa de formação de preços, devidamente assinado pelo servidor 
mencionado no §6º, deste artigo deverá refl etir a pesquisa de preços com os 
parâmetros e método adotados, além do resultado obtido e correspondente ao 
valor estimado da contratação.
Art. 369. Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores ou 
prestadores de serviços, estes deverão receber solicitação formal preferencialmente 
por meio eletrônico, para a apresentação de cotação dos valores unitários e total, 
devendo ser conferido um prazo de resposta compatível com a complexidade do 
objeto a ser contratado, o qual não será inferior a 5 (cinco) dias úteis.
§1º No envio das solicitações formais, a Administração deve:

I  - garantir que os interessados recebam a completa descrição dos bens e/ou 
serviços cotados, com todas as especifi cações técnicas;
II - certifi car que, nas cotações apresentadas, os produtos e/ou serviços cotados 
condizem com o que foi exigido pela Administração, evitando-se eventuais 
distorções de preço.
§2º As cotações dos fornecedores deverão estar identifi cadas, datadas e assinadas, 
ainda que por meio eletrônico, pelos responsáveis por sua confecção.
§3º Eventuais variações ou discrepâncias entre os preços cotados, já 
desconsiderados os preços tidos por inexequíveis ou as cotações com sobrepreço, 
deverão ser justifi cadas ou circunstanciadas pelo servidor responsável pela 
pesquisa, a fi m de que o valor previamente estimado da contratação retrate, o 
quanto possível, a realidade dos preços praticados no mercado.
§4º Nos autos do processo da contratação correspondente, deverá haver o registro 
da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como 
resposta à solicitação de que trata o caput deste artigo.
Art. 370. Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou 
de intermediação de vendas.
Art. 371. Desde que justifi cado, o orçamento estimado da contratação poderá ter 
caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos 
e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, salvo na 
hipótese de licitação cujo critério de julgamento for por maior desconto.
Art. 372. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não 
for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida na forma estabelecida 
nos §§1º, 2º e 3º do artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, a justifi cativa 
de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, 
comercializados pelo futuro contratado, por meio da apresentação de no mínimo 
3 (três) notas fi scais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no 
período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou 
por outro meio idôneo.
Parágrafo único. Excepcionalmente, caso o futuro contratado não tenha 
comercializado o objeto anteriormente, a justifi cativa de preço de que trata 
o caput poderá ser realizada mediante avaliação de objetos semelhantes de 
mesma natureza, devendo apresentar especifi cações técnicas que demonstrem 
similaridade com o objeto pretendido.

Seção X
Dos Critérios de Medição e de Pagamento

Art. 373. O pagamento pelo efetivo cumprimento das obrigações deverá ser 
efetuado conforme disposto no Capítulo X do Título III da Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021, mediante a apresentação de nota fi scal ou da fatura pelo contratado e 
devidamente atestadas pela Administração, observado ainda o prazo máximo 
para pagamento estabelecido no contrato ou instrumento equivalente vigente e os 
seguintes procedimentos:
§1º A nota fi scal ou Fatura será obrigatoriamente acompanhada das seguintes 
comprovações:
I - no caso de prestação de serviços:
a)  do pagamento da remuneração e das contribuições sociais relativas ao mês da 
última nota fi scal ou fatura vencida, acompanhado da relação dos empregados 
vinculados à execução contratual, nominalmente identifi cados, quando se tratar 
de mão de obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de 
serviços continuados/fi xos ou temporários/variáveis quando couber;
a)  do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fi scal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, conforme estabelecido no 
instrumento contratual; e
b)  do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fi scal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, inclusive dos documentos 
elencados no art. 357 deste Regulamento, e conforme estabelecido no instrumento 
contratual.
II - em todos os casos:
a)  da regularidade fi scal, constatada através de consulta “on-line” ao Sistema 
de Gestão de Materiais Obras e Serviços – GMS, através do módulo Cadastro 
Unifi cado de Fornecedores do Estado do Paraná, nominalmente Certifi cado de 
Regularidade de Situação Fiscal (CRF), ou na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos ofi ciais.
§2º O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas 
ao FGTS ensejará a retenção do pagamento dos valores em débito, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, ou da eventual execução de garantia prestada, nos termos 
legais .
Art. 374. Quando da rescisão do contrato de trabalho pela prestadora de serviços, 
o gestor deve exigir a comprovação do pagamento pela contratada das verbas 
rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra 
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de 
trabalho, bem como os documentos elencados no art. 357 deste Regulamento.
Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput deste artigo, 
o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada e/ou o valor da 
última parcela devida.

Seção XI
Da Adequação Orçamentária

Art. 375. O termo de referência deverá atestar, inclusive nas contratações diretas, 
a adequação orçamentária da contratação, assegurando o seu alinhamento ao 
planejamento estratégico estadual, ao plano de contratações anual, e às leis 
orçamentárias.
§1º A Administração deverá expressamente indicar os créditos orçamentários para 
pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada 
a contratação.
§2º Quando a duração do contrato ultrapassar 1 (um) exercício fi nanceiro, 
as providências contidas no caput deste artigo, notadamente a verifi cação de 
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disponibilidade de créditos orçamentários e a previsão no plano plurianual, 
deverão ser renovadas pela Administração a cada exercício fi nanceiro.
§3º Nas contratações de serviço ou fornecimento contínuos com prazo de vigência 
que ultrapasse o exercício fi nanceiro, a Administração deverá, a cada exercício, 
atestar a disponibilidade de créditos orçamentários vinculados à contratação e 
a vantagem em sua manutenção, sem prejuízo da possibilidade de extinção do 
contrato, sem ônus, quando não se dispuser de créditos orçamentários para sua 
continuidade.

Seção XII
Dos Requisitos da Contratação

Art. 376. Os requisitos da contratação consistem nas exigências de diversas ordens 
a serem atendidas, objetivando, ao fi nal, a aquisição do bem ou a prestação do 
serviço, dentre elas a exigência de fi xação dos requisitos de habilitação necessários 
e sufi cientes à demonstração da capacidade do licitante e do contratado de realizar 
o objeto.
Art. 377. Para a habilitação nas licitações e, no que couber, nas contratações 
diretas, a elaboração do termo de referência e do edital deverão observar as regras 
e documentação constantes no Capítulo VI do Título II da Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021 e neste Regulamento.
Parágrafo único. A documentação referida no caput deste artigo poderá ser:
I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente 
admitido pela Administração;
II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde 
que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
neste Regulamento; e
III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, 
nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa 
de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e 
desenvolvimento até o valor de R$ 300 000,00 (trezentos mil reais).
Art. 378. O termo de referência deverá prever que o contratado, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, deverá 
manter todas as condições de habilitação e qualifi cação exigidas na licitação.

Seção XIII
Da Contratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Art. 379. Para cumprimento do contido no artigo 47 da Lei Complementar Federal 
n.º 123, de 2006, a Administração deverá:
I  - realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor 
seja aquele previsto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006;
II -  estabelecer, em certames para aquisições de bens de natureza divisível, 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme inciso III do art. art. 48 
da Lei Complementar nº 123, de 2006.
§1º As disposições previstas nos incisos I e II do caput deste artigo serão 
estendidas às cooperativas, na forma da Lei.
§2º Não se aplica o disposto nos incisos I e II do caput deste artigo quando:
I - não houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados no local ou regionalmente 
e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
II - o tratamento diferenciado e simplifi cado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao 
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; e
III - o tratamento diferenciado e simplifi cado não for capaz de alcançar os 
objetivos de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional; ampliar a efi ciência das políticas públicas; e incentivar a 
inovação tecnológica.
§3º As disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 
123, de 2006 não serão aplicadas , nos casos de licitação para aquisição de bens 
ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior 
à receita bruta máxima admitida para fi ns de enquadramento como empresa de 
pequeno porte.
§4º A obtenção de benefícios a que se refere este artigo fi ca limitada às 
microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 
realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para 
fi ns de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou 
entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.
§5º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 
considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§3º 
e 4º deste artigo.
§6º Para o disposto no inciso II do §2º deste artigo, considera-se não vantajosa a 
contratação em situações como:
I   - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência;
II  - causar grandes transtornos operacionais para o órgão ou entidade contratante, 
justifi cadamente; e
III - a natureza do bem, serviço ou obra, ou as práticas e regras usuais de mercado 
forem incompatíveis com a aplicação dos benefícios.
§7º Para a comprovação do disposto no inciso I do §2º deste artigo, poderão ser 
adotadas as seguintes justifi cativas:
I - verifi cação da inexistência de um mínimo três benefi ciários do tratamento 
diferenciado sediados no local ou região, por meio de declaração prévia obrigatória 
dos licitantes na licitação;
II  - ausência de participação efetiva de um mínimo de três benefi ciários do 
tratamento diferenciado sediadas local ou regionalmente em licitação com o 
mesmo objeto e na mesma região;
III  - consulta à associação de comércio, indústria e serviços do local ou região 

em que será executado o objeto da licitação, ou a cadastro informatizado de 
fornecedores que identifi que os fornecedores locais e regionais;
IV - estudos de mercado ou pareceres técnicos.

Seção XIV
Da Subcontratação

Art. 380. O termo de referência deverá estabelecer se será ou não admitida a 
subcontratação parcial do objeto em função de suas peculiaridades.
§1º Se admitida a subcontratação parcial do objeto, deve ser estipulada no 
instrumento convocatório, mediante as devidas motivações, qual a parcela do 
objeto poderá ser objeto dela, e quais as suas condicionantes, se houver.
§2º A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe 
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de habilitação e qualifi cação 
exigidas na licitação, cabendo ao contratado apresentar à Administração a 
documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado.
§3º Quando a qualifi cação técnica da empresa for fator preponderante para sua 
contratação, e a subcontratação for admitida, será imprescindível que se exija o 
cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.
§4º Em qualquer hipótese de subcontratação, permanecerá a responsabilidade 
integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder 
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação.
§5º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
fi nanceira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fi scalização 
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral, ou por afi nidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 
constar expressamente do edital de licitação.
§6º Mediante motivação específi ca, o edital de licitação poderá prever, para 
aspectos técnicos específi cos, que a qualifi cação técnica seja demonstrada por 
meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e 
cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante 
poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.
§7º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput do artigo 74 da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021, que trata da contratação de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual com profi ssionais 
ou empresas de notória especialização, é vedada a subcontratação de empresas 
ou a atuação de profi ssionais distintos daqueles que tenham justifi cado a 
inexigibilidade.

Seção XV
Da Alteração Subjetiva

Art. 381. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver 
fusão, cisão ou incorporação do contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
I - observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
no termo de referência e no edital de licitação;
II - mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
III - não haja prejuízo à execução do objeto pactuado, nem restrição à capacidade 
do contratado de concluir o contrato, e haja a anuência expressa da Administração 
à continuidade do contrato.
Parágrafo único. A alteração subjetiva a que se refere este artigo deverá ser feita 
por termo aditivo ao contrato.

CAPÍTULO IV
DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DE TERMO DE 

REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

Art. 382. O termo de referência que precede e instrui a aquisição de bens, além 
dos elementos descritos no art. 19 deste Regulamento, deverá conter, quando for o 
caso, os seguintes itens e informações:
I - a especifi cação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico 
de padronização;
II - a marca e similaridade;
III - a padronização;
IV - a indicação dos prazos e locais de entrega do produto e os critérios de 
aceitação do objeto; e
V - a especifi cação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência 
técnica, caso previsto.
Parágrafo único. A Administração, desde que justifi cado em estudo técnico 
preliminar, poderá exigir a prestação dos serviços de manutenção e assistência 
técnica mediante deslocamento de técnico ou disponibilização em unidade de 
prestação de serviços localizada em distância compatível ao atendimento da 
necessidade.

Seção I
Da Especifi cação do Produto

Art. 383. As especifi cações do produto nas aquisições de bens, observarão, sempre 
que possível, as informações contidas no catálogo eletrônico de padronização, 
observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade 
e segurança.
Parágrafo único. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que 
trata o caput deste artigo deverá ser justifi cada por escrito e anexada ao respectivo 
processo licitatório.
Art. 384. Os bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas 
da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à 
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necessária para cumprir as fi nalidades às quais se destinam, vedada a aquisição 
de bem de luxo.
§1º Considera-se bem de consumo todo material que atenda a, pelo menos, um 
dos critérios a seguir:
I  - durabilidade: quando, em uso normal e no prazo máximo de 2 (dois) anos, 
perde ou tem reduzidas suas condições de funcionamento;
II - fragilidade: possui estrutura sujeita a modifi cação, por 
ser quebradiça ou deformável, de modo a não ser recuperável e/ou perder sua 
identidade;
III - perecibilidade: quando, sujeito a modifi cações químicas ou físicas, deteriora-
se ou perde suas características normais de uso;
IV - incorporabilidade: quando, destinado à incorporação a outro bem, não pode 
ser retirado sem prejuízo das características principais;
V - transformabilidade: quando adquirido para transformação;
§2º Considera-se bem de qualidade comum aquele que detém baixa ou moderada 
elasticidade-renda de demanda e bem de luxo aquele que detém alta elasticidade-
renda de demanda, identifi cável por meio de características tais como: ostentação, 
opulência, forte apelo estético ou requinte.
§3º Considera-se elasticidade-renda da demanda a razão entre a variação 
percentual da qualidade demandada e a variação percentual da renda média dos 
consumidores.
§4º Na classifi cação de um bem como sendo de luxo, o órgão ou entidade deverá 
considerar:
I - relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço 
do artigo, especialmente a facilidade/difi culdade logística regional ou local de 
acesso ao bem; e quando existirem bens em características similares que possam 
substituir o produto ou serviço, com desempenho, sabor ou funcionalidade que 
tornem a compra desnecessariamente onerosa ao erário; e
II - relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do artigo ao 
longo do tempo, em função de evolução tecnológica, tendências sociais, alterações 
de disponibilidade no mercado e modifi cações no processo de suprimento 
logístico.
§5º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na 
defi nição do § 2.º deste artigo:
I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 
comum de mesma natureza; ou
II - tenha as características superiores justifi cadas em face da estrita atividade do 
órgão ou da entidade.
§6º O Secretário de Estado da Administração e da Previdência poderá editar 
normas complementares para a execução do disposto nesta Seção.

Seção II
Da Marca e da Similaridade

Art. 385. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a 
Administração poderá excepcionalmente:
I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justifi cado, 
nas seguintes hipóteses:
a)  em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
a)  em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e 
padrões já adotados pela Administração;
b)  quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um 
fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;
c)  quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida 
pela identifi cação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir 
apenas como referência;
II - vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo 
administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados 
anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao 
pleno adimplemento da obrigação contratual.
Art. 386. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como 
similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por 
qualquer um dos seguintes meios:
I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas 
determinadas pelos órgãos ofi ciais competentes, pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;
II - declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de 
nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;
III - certifi cação, certifi cado, laudo laboratorial ou documento similar que 
possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo 
de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição ofi cial 
competente ou por entidade credenciada.
§1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, 
certifi cação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).
§2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo 
do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras 
do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o 
julgamento, como condição para fi rmar contrato.
§3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o §2º deste artigo 
poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profi ssional na 
especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

Seção III
Da Padronização

Art. 387. A Administração deverá observar, sempre que possível, o princípio 
da padronização que imponha compatibilidade de especifi cações técnicas e 
de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas.
Art. 388. O processo de padronização deverá conter:

I - parecer técnico sobre o produto, considerados especifi cações técnicas e 
estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de 
manutenção e garantia;
II - despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão; e
III - síntese da justifi cativa e descrição sucinta do padrão defi nido, divulgadas em 
no sítio eletrônico ofi cial do Estado do Paraná.
Parágrafo único. É permitida a padronização com base em processo de outro 
órgão ou entidade da federação, devendo o ato que decidir pela adesão a outra 
padronização ser motivado, com indicação da necessidade da Administração e dos 
riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado no sítio eletrônico ofi cial do Estado 
do Paraná.

Seção IV
Da Indicação dos Prazos e Locais de Entrega do Produto e dos Critérios de 

Aceitação do Objeto

Art. 389. O termo de referência deverá prever o prazo de entrega dos bens a serem 
adquiridos, contado em dias e endereço da entrega, e estabelecer se a remessa será 
única ou parcelada.
Parágrafo único. Em caso de remessa parcelada caberá, ainda, a discriminação 
das respectivas parcelas, prazos e condições.
Art. 390. Além do previsto nos arts. 361 a 364 deste Regulamento, no caso de 
produtos perecíveis deverá ser indicado, em cada caso, que o prazo de validade na 
data da entrega não poderá ser inferior a um percentual do prazo total recomendado 
pelo fabricante.

CAPÍTULO V
REGRAS ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DE TERMO DE 

REFERÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 391. O termo de referência que precede e instrui a contratação para a 
prestação de serviços, além dos elementos descritos no art. 19 deste Regulamento, 
deverá conter os seguintes itens e informações:
I - a justifi cativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre outros, sobre:
a) natureza do serviço;
b) referências a estudos preliminares, se houver.
II - a descrição detalhada dos serviços a serem executados, e das metodologias de 
trabalho, notadamente a necessidade, a localidade, o horário de funcionamento, 
com a defi nição da rotina de execução, evidenciando:
a)  a frequência e periodicidade;
a)  a ordem de execução, quando couber;
b)  os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas quando 
for o caso;
c)  os deveres e disciplina exigidos; e
d)  as demais especifi cações que se fi zerem necessárias.
§1º Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá 
defi nir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento 
de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha 
unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades 
da Administração.
III - a justifi cativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser 
contratada, acompanhada, no que couber, dos critérios de medição utilizados e de 
documentos comprobatórios que se fi zerem necessários;
IV - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão de que as 
demandas contratadas ocorrerão durante a execução contratual, e que deverá 
conter os seguintes campos:
a)  a defi nição e especifi cação dos serviços a serem realizados;
a)  o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as métricas defi nidas;
b)  os resultados ou produtos solicitados e realizados;
c)  a prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na realização 
da atividade designada, com a respectiva metodologia utilizada para a sua 
quantifi cação, nos casos em que a única opção viável for a remuneração de 
serviços por horas trabalhadas;
d)  o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas signifi cativas 
e seus respectivos prazos;
e)  os custos da prestação do serviço, com a respectiva metodologia utilizada para 
a quantifi cação desse valor;
f)  a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justifi cativas do avaliador; 
e
g)  a identifi cação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da qualidade 
e pela ateste dos serviços realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com 
a empresa contratada.
V - a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços executados;
VI - a necessidade, quando for o caso, devidamente justifi cada, dos locais de 
execução dos serviços serem vistoriados previamente pelos licitantes, devendo 
tal exigência, sempre que possível, ser substituída pela divulgação de fotografi as, 
plantas, desenhos técnicos e congêneres;
VII - a possibilidade, em caráter excepcional, dos serviços com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra serem prestados fora das dependências do 
órgão ou entidade, desde que não seja nas dependências do contratado e presentes 
os requisitos das alíneas “b” e “c”, do inciso IV, do art. 392 deste Regulamento;
VIII - a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser contratado, 
incluindo as métricas, metas e formas de mensuração adotadas, dispostas, sempre 
que possível, na forma de Instrumento de Medição de Resultado, conforme 
disposto nos arts. 417 a 419 deste Regulamento;
IX - o custo estimado da contratação, o valor máximo global e mensal estabelecido 
em decorrência da identifi cação dos elementos que compõem o preço dos serviços;
X - a quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade de hospedagem 
dos empregados, com as respectivas estimativas de despesa, nos casos em que a 
execução de serviços eventualmente venha a ocorrer em localidades distintas da 
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sede habitual da prestação do serviço;
XI - a produtividade de referência, quando cabível, é considerada aquela aceitável 
para a execução do serviço, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço 
na unidade de medida adotada, levando-se em consideração, entre outras, as 
seguintes informações:
a)  as rotinas de execução dos serviços;
a)  a quantidade e qualifi cação da mão de obra estimada para execução dos 
serviços;
b)  a relação do material adequado para a execução dos serviços com a 
respectiva especifi cação, admitindo-se, excepcionalmente, desde que justifi cado, 
relação diferenciada que não altere o objeto da contratação, não contrarie 
dispositivos legais vigentes e, caso não esteja contida nas faixas referenciais de 
produtividade, comprove a exequibilidade da proposta;
c)  a relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem utilizados; e
d)  as condições do local onde o serviço será realizado.
XII - as condições que possam ajudar na identifi cação do quantitativo de pessoal 
e insumos necessários à execução contratual, tais como:
a) o quantitativo de usuários;
b) o horário de funcionamento do órgão e horário em que deverão ser prestados 
os serviços;
c) as estrições de área, identifi cando questões de segurança institucional, 
privacidade, segurança, medicina do trabalho, dentre outras;
d) as disposições normativas internas; e
e) as instalações, especifi cando-se a disposição de mobiliário e equipamentos, 
arquitetura, decoração, dentre outras.
XIII - o Instrumento de Medição de Resultados, sempre que possível, prevendo:
a)  os procedimentos de fi scalização e de gestão da qualidade do serviço, 
especifi cando-se os indicadores e instrumentos de medição que serão adotados 
pelo órgão ou entidade contratante;
a)  os registros, controles e informações que deverão ser prestados pelo contratado; 
e
b)  as respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas 
estabelecidas.
XIV - os critérios técnicos de julgamento das propostas, nas licitações do tipo 
técnica e preço, conforme estabelecido pelo artigo 36 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021.
XV  - a vedação de que familiar de agente público, assim caracterizado pela 
norma que versa sobre nepotismo no Estado, preste serviços, por meio de empresa 
prestadora de serviço terceirizado, no órgão ou entidade em que o agente público 
exerça cargo em comissão ou função de confi ança.

Seção I
Da Classifi cação dos Serviços

Art. 392. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos deste 
Regulamento, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais 
ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes 
às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos, podendo 
ser classifi cados como:
I - serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem 
ser objetivamente defi nidos pelo edital, por meio de especifi cações usuais de 
mercado;
II - serviços especiais, aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, 
não podem ser descritos na forma do inciso I deste artigo, exigida justifi cativa 
prévia do contratante;
III - serviços contínuos, aqueles contratados pela Administração Pública para a 
manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes 
ou prolongadas;
IV - serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, 
aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:
a) os empregados do contratado fi quem à disposição nas dependências da 
contratante para a prestação dos serviços;
b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de 
uma contratação para execução simultânea de outros contratos; e
c) o contratado possibilite a fi scalização pelo contratante quanto à distribuição, 
controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos.
V - serviços contínuos sem dedicação de regime de dedicação exclusiva de mão 
de obra, aqueles em que os empregados do contratado não fi cam à disposição nas 
dependências do contratante para a prestação dos serviços;
VI - serviços não contínuos ou contratados por escopo, aqueles que impõem ao 
contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específi co em período 
predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justifi cadamente, pelo prazo 
necessário à conclusão do objeto;
VII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, 
aqueles realizados em trabalhos relativos a:
 a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;
 b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
 c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias fi nanceiras e tributárias;
 d) fi scalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;
 e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;
 f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
 g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
 h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 
laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específi cos de 
obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na 
defi nição deste inciso.
Parágrafo único. Os serviços de que trata o inciso IV do caput deste artigo 
poderão ser prestados fora das dependências do órgão ou entidade, desde que não 
seja nas dependências do contratado e desde que o contratado não compartilhe 
os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução 

simultânea de outros contratos; e o contratado possibilite a fi scalização pelo 
contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos 
alocados aos seus contratos.

Seção II
Da Prestação dos Serviços

Art. 393. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 
empregados do contratado e a Administração, vedando-se qualquer relação entre 
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
Art. 394. Sempre que a prestação do serviço objeto da contratação puder ser 
avaliada por determinada unidade quantitativa de serviço prestado, esta deverá 
estar prevista no edital de licitação e seus anexos e no respectivo contrato, e será 
utilizada como um dos parâmetros de aferição de resultados.
Art. 395. Os órgãos e entidades contratantes deverão fi xar nos respectivos editais 
de licitação e seus anexos, o preço máximo que se dispõem a pagar pela realização 
dos serviços, tendo por base os preços de mercado, inclusive aqueles praticados 
entre contratantes da iniciativa privada.
Art. 396. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais 
acessórias, instrumentais ou complementares à realização das atividades 
essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade ou aos 
assuntos que constituam sua área de competência legal, vedado à Administração 
ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado 
I  - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente 
o objeto contratado;
 II  - fi xar salário inferior ao defi nido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo 
contratado;
 III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora 
de serviço terceirizado;
 IV - defi nir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;
 V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a 
execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e
 VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da 
Administração na gestão interna do contratado.
§1º Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o terceiro 
grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fi scalização ou na gestão do contrato, 
devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.
§2º Para os fi ns previstos no caput deste artigo caberá, de forma prévia a 
contratação, a consulta a SEAP para que informe a existência de cargo, no âmbito 
da Administração direta e autárquica, correspondente ao serviço que se pretende 
terceirizar, fi cando expressamente vedada a contratação no caso de atestada pela 
SEAP a sua existência.

Seção III
Da Metodologia de Avaliação da Execução dos Serviços

Art. 397. O órgão deve defi nir, quando cabível, de acordo com cada serviço, a 
produtividade de referência, ou seja, aquela considerada aceitável para a execução 
do serviço, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço na unidade de medida 
adotada, levando-se em consideração, entre outras, as seguintes informações:
I   - as rotinas de execução dos serviços;
II - a quantidade e qualifi cação da mão de obra estimada 
para execução dos serviços;
III - a relação do material adequado para a execução dos serviços com a respectiva 
especifi cação;
IV - a relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem utilizados; e
V   -  as condições do local onde o serviço será realizado.

Seção IV
Dos Materiais a Serem Disponibilizados

Art. 398. Para a perfeita execução dos serviços, no caso em que englobem 
também a disponibilização de material de consumo e de uso duradouro em favor 
da Administração, o termo de referência deverá prever que o contratado deverá 
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
nas quantidades estimadas e qualidades necessárias, promovendo sua substituição 
quando for o caso, devendo ser fi xada a previsão da estimativa de consumo e de 
padrões mínimos de qualidade.

Seção V
Da Vistoria

Art. 399. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para 
o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, 
o termo de referência e o edital de licitação e seus anexos poderão prever, sob 
pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e 
as condições de realização do serviço, cabendo à Administração assegurar a ele 
o direito de realização de vistoria prévia em data e horário diferentes para os 
eventuais interessados.
§1º O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão 
pública.
§2º O servidor designado para acompanhar a vistoria deverá exigir identifi cação 
do representante legal do licitante ou quem ele indicar.
§3º Para os fi ns previstos no caput deste artigo, o edital de licitação e seus anexos 
deve prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal 
assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades da contratação, sendo de inteira responsabilidade 
do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 
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verifi cação dos locais da prestação de serviços.

  CAPÍTULO VI
DOS CONTRATOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS
Seção I

Das Regras para a Contratação

Art. 400. O objeto da contratação será defi nido de forma expressa no edital 
de licitação e no contrato, observando-se o previsto inciso II do art. 37, da 
Constituição Federal.
Art. 401. A Administração Pública estadual poderá, na forma da lei e deste 
Regulamento, contratar, isoladamente ou em conjunto:
I   - serviços não continuados;
II  - serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra;
III - serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra;
IV - aquisição de bens.
§1º A aquisição de bens e prestação de serviços com fornecimento contínuos são 
as compras e serviços contratados pela Administração Pública para a manutenção 
da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou 
prolongadas.
§2º O fornecimento e prestação de serviço associado é o regime de contratação 
em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua 
operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado.
Art. 402. A Administração poderá, mediante justifi cativa expressa, contratar mais 
de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa 
contratação não implique perda de economia de escala, quando:
 I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea 
por mais de um contratado; e
 II - a múltipla execução for conveniente para atender à Administração.
 Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Administração 
deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual 
relativamente a cada um dos contratados.
Art. 403. No âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica e 
fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 
acessórias, instrumentais, auxiliares ou complementares aos assuntos que 
constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
§1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, 
informática, copeiragem, recepção, reprografi a, telecomunicações e manutenção 
de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução 
indireta.
§2º Na contratação das atividades descritas no §1º deste artigo, não se admite a 
previsão de funções que lhes sejam incompatíveis ou impertinentes.
§3º A Administração poderá contratar, mediante terceirização, as atividades dos 
cargos extintos ou em extinção.
§4º As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão 
observar a nomenclatura estabelecida no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, 
do Ministério do Trabalho e Emprego.
§5º Poderá ser admitida a contratação de serviço de apoio administrativo 
com a descrição, no contrato de prestação de serviços, das tarefas principais e 
essenciais a serem executadas, admitindo-se pela Administração, em relação à 
pessoa encarregada da função, a notifi cação direta para a execução das tarefas, 
observados os critérios estabelecidos no instrumento convocatório da contratação.

Seção II
Da Duração dos Contratos

 Art. 404. A duração dos contratos será a prevista no termo de referência e no edital 
de licitação e seus anexos, e deverão ser observadas, no momento da contratação e 
a cada exercício fi nanceiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como 
a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício fi nanceiro.
 Art. 405. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) 
anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes 
diretrizes:
 I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a 
maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;
 II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, 
a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em 
sua manutenção; e
 III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não 
dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que 
o contrato não mais lhe oferece vantagem.
§1º A extinção mencionada no inciso III do caput deste artigo ocorrerá apenas na 
próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 
2 (dois) meses, contado da referida data.
§2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de 
programas de informática.
 Art. 406. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser 
prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que 
haja previsão no termo de referência e no edital de licitação e seus anexos e 
que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem 
vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a 
extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.
 Art. 407. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 (dez) 
anos nas hipóteses previstas nas alíneas “f” do inciso IV e nos incisos V, XII e XVI 
do caput do artigo 75 da Lei Federal n. º 14.133, de 2021.
 Art. 408. A Administração poderá estabelecer a vigência contratual por prazo 
indeterminado nos casos em que seja usuária de serviço público oferecido em 
regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício fi nanceiro, a 
existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

 Art. 409. Na contratação que gere receita e no contrato de efi ciência que gere 
economia para a Administração, os prazos serão de:
 I   - até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento;
 II  - até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos com investimento, assim 
considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, 
realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao 
patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.
 Art. 410. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefi nido, o prazo de 
vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído 
no período fi rmado no contrato.
 Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
 I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 
administrativas;
 II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará 
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
  Art. 411. O contrato fi rmado sob o regime de fornecimento e prestação de 
serviço associado terá sua vigência máxima defi nida pela soma do prazo relativo 
ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço 
de operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de 
recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do artigo 107 da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 412. O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes 
de tecnologia da informação de que trata o Título V deste regulamento poderá ter 
vigência máxima de 15 (quinze) anos.

 Seção III
Das Vedações

Art. 413. É vedada, nos contratos de prestação de serviços, a inclusão de 
disposições nos instrumentos contratuais que permitam:
I  - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente 
o objeto contratado;
 II - fi xar salário inferior ao defi nido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo 
contratado;
 III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora 
de serviço terceirizado;
 IV - defi nir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;
 V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a 
execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;
 VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da 
Administração na gestão interna do contratado.
§1º A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 
de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
§2º É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições previstas nos Acordos, 
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e 
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.
Art. 414. Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública 
estadual direta, autárquica e fundacional:
I - a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle;
II - as atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja 
terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos 
e tecnologias;
III - as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de 
serviços públicos e de aplicação de sanção;
IV - as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 
cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou 
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 
geral de pessoal.
Parágrafo único. As atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias aos 
cargos, funções e atividades defi nidas nos incisos do caput deste artigo podem ser 
executadas de forma indireta, sendo vedada a transferência de responsabilidade 
para realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado.
Art. 415. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 
ingerência na administração do contratado, tais como:
I - exercer o poder de mando sobre os empregados do contratado, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ele indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr a notifi cação direta para a execução das 
tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 
específi ca, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao usuário;
II - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores do contratado, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específi ca para a qual o trabalhador foi 
contratado;
IV - considerar os trabalhadores do contratado como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito 
de concessão de diárias e passagens.
V - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 
prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados 
do contratado;
VI - defi nir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 
para prestar os serviços, salvo nos casos específi cos em que se necessitam de 
profi ssionais com habilitação/experiência superior à daqueles que, no mercado, 
são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que mediante justifi cativa e 
previsão no instrumento convocatório da contratação; e
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VII - conceder aos trabalhadores do contratado, direitos típicos de servidores 
públicos, não previstos no instrumento contratual.
Art. 416. Na defi nição do serviço a ser contratado, são vedadas as especifi cações 
que:
I - sejam restritivas, limitando a competitividade do certame, exceto quando 
necessárias e justifi cadas pelo órgão contratante;
II - direcionem ou favoreçam a contratação de um prestador específi co;
III - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade, não se 
admitindo especifi cações que não agreguem valor ao resultado da contratação ou 
sejam superiores às necessidades do órgão; e
IV - estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente ou com preços 
superiores aos de serviços com melhor desempenho.

Seção IV
Dos Instrumentos de Medição de Resultados- IMR

Art. 417. Os critérios de aferição de resultados da execução de contratos de 
serviços continuados poderão ser dispostos na forma de Instrumentos de Medição 
de Resultados - IMR, conforme dispõe este Regulamento, e deverão ser adaptados 
às metodologias de construção de IMRs disponíveis em modelos técnicos 
especializados de contratação de serviços, quando houver.
Art. 418. Para a adoção do IMR é preciso que exista critério objetivo de mensuração 
de resultados, preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que 
possibilite à Administração verifi car se os resultados contratados foram realizados 
nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados 
efetivamente obtidos.
Art. 419. Quando for adotado o IMR, este deverá ser elaborado com base nas 
seguintes diretrizes:
I  - antes da construção dos indicadores, os serviços e resultados esperados já 
deverão estar claramente defi nidos e identifi cados, diferenciando-se as atividades 
consideradas críticas das secundárias;
II - os indicadores e metas devem ser construídos de forma sistemática, de modo 
que possam contribuir cumulativamente para o resultado global do serviço e não 
interfi ram negativamente uns nos outros;
III - os indicadores devem refl etir fatores que estão sob controle do prestador do 
serviço, bem como fatores que estão fora do controle do prestador e que possam 
interferir no atendimento das metas;
IV - os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de preferência 
facilmente coletáveis, relevantes, compreensíveis e adequados à natureza e 
características do serviço e compreensíveis, devendo ser evitados indicadores 
complexos ou sobrepostos;
V - as metas devem ser realistas e defi nidas com base em uma comparação 
apropriada;
VI - os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas 
estabelecidas no IMR, observando-se o seguinte:
a)  as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específi ca de 
tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais; e
b)  na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior, considerar-
se-á a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para 
as atividades consideradas críticas.
VII - o não atendimento das metas, por ínfi ma ou pequena diferença, em 
indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas de notifi cação nas primeiras 
ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.
Parágrafo único. O IMR, além do indicador a ser utilizado, deverá conter, no 
mínimo, as seguintes descrições:
I     - a fi nalidade;
II    - a meta a cumprir;
III   - o instrumento de medição;
IV   - a forma de acompanhamento;
V    - a periodicidade;
VI   - o mecanismo de cálculo;
VII  - o início de vigência;
VIII - as faixas de ajuste no pagamento; e
IX   - as sanções.

Seção V
Da Contratação de Serviços de Natureza Intelectual ou Estratégico

Art. 420. Quando o planejamento dispuser sobre serviços de natureza intelectual, 
deverá defi nir papéis e responsabilidades dos agentes e das áreas envolvidas na 
contratação, tais como:
I    - o ateste dos produtos e serviços;
II   - a resolução de problemas;
III  - o acompanhamento da execução dos trabalhos;
IV  - o gerenciamento de riscos;
V   - a sugestão de aplicação de penalidades;
VI  - a avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e
VII - a condução do processo de repactuação de contrato, quando for o caso.
Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante, na contratação de serviços de 
natureza intelectual ou estratégicos, deverá estabelecer a obrigação da contratada 
de promover a transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação 
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos 
serviços.

Seção VI
Da Contratação de Serviços Distintos

Art. 421. Serviços distintos podem ser licitados e contratados conjuntamente, 
desde que formalmente comprovado que:

I - o parcelamento torna o contrato técnica, econômica e administrativamente 
inviável ou provoca a perda de economia de escala; e
II - os serviços podem ser prestados por empresa registrada e sob fi scalização de 
um único conselho regional de classe profi ssional, quando couber.
Parágrafo único. O órgão não poderá contratar o mesmo prestador para realizar 
serviços de execução e fi scalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a 
necessária segregação das funções.

Seção VII
Da Contratação de Sociedades Cooperativas ou Instituições Sem Fins 

Lucrativos

Art. 422. A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer 
quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar:
I - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a 
não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem 
entre a Administração e os cooperados; e
II - a possibilidade de gestão operacional do serviço for compartilhada ou em 
rodízio, onde as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, 
e a de preposto, conforme determina o art. 118 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, 
sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada, em que todos venham a 
assumir tal atribuição.
Parágrafo único. Quando admitida a participação de cooperativas, estas deverão 
apresentar um modelo de gestão operacional adequado ao estabelecido neste 
artigo, sob pena de desclassifi cação.
Art. 423. Não será admitida a contratação de cooperativas ou instituições sem fi ns 
lucrativos cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo 
com o objeto contratado.
Parágrafo único. Quando da contratação de cooperativas ou instituições sem 
fi ns lucrativos, o serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente 
pelos cooperados, no caso de cooperativa, ou pelos profi ssionais pertencentes 
aos quadros funcionais da instituição sem fi ns lucrativos, vedando-se qualquer 
intermediação ou subcontratação.

Seção VIII
Da Contratação de Serviços Continuados

Art. 424. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida 
que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que 
elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de 
horas de serviço ou por postos de trabalho.
§1º Excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada 
por postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço quando houver 
inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados.
§2º Quando da adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de 
serviço, admite-se a fl exibilização da execução da atividade ao longo do horário de 
expediente, vedando-se a realização de horas extras ou pagamento de adicionais 
não previstos nem estimados originariamente no instrumento convocatório.
Art. 425. A Administração não se vincula às disposições contidas em acordos 
e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que 
estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, 
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
Art. 426. No edital de licitação e seus anexos para contratações de serviços 
continuados deverá ser previsto:
I - cláusula prevendo que os pagamentos estarão condicionados à entrega dos 
produtos atualizados pela contratada, que deverá:
a) manter todas as versões anteriores para permitir o controle das 
alterações; e
a) garantir a entrega de todos os documentos e produtos gerados na 
execução, tais como o projeto, relatórios, atas de reuniões, manuais de utilização, 
além de outras exigências que poderão ser feitas no instrumento convocatório.
II - a forma como será contada a repactuação de contrato que deverá observar o 
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta ou 
da data da última repactuação; e
III - regras que prevejam os seguintes direitos ao contratante:
a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após 
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao contratante 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; e
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especifi cações técnicas, 
da documentação produzida e congêneres, e de os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, 
fi cando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da 
contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 427. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas 
pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, 
poderá, entre outras medidas:
 I - exigir caução, fi ança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura 
para verbas rescisórias inadimplidas;
 II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações 
trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
 III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada;
 IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas 
trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado; e
 V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a 
ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que 
participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante 
ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.
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Seção IX
Dos Serviços de Facilities

Art. 428. A administração pública poderá, no caso em que o estudo técnico 
preliminar concluir que esta é a melhor solução para a contratação pretendida, 
celebrar modelo de contrato de facilities para ocupação de imóveis públicos ou 
nos imóveis que a Administração Pública estadual é locatária, nos termos da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021 e deste Regulamento.
§1º O modelo de contrato de facilities para ocupação de imóveis de que trata 
o caput deste artigo, consiste na prestação, em um único contrato, de serviços 
de gerenciamento e manutenção de imóvel, incluído o fornecimento dos 
equipamentos, materiais e outros serviços necessários ao uso do imóvel pela 
administração pública, por escopo ou continuados.
§2º O modelo de contrato facilities, observados os princípios de que trata o art. 
5º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, poderá, na forma do §2º do art. 7º da Lei 
Federal nº 14.011, de 10 de junho de 2020, incluir a realização de obras para 
adequação do imóvel, inclusive a elaboração dos projetos básico e executivo; e 
ter prazo de duração de até 20 (vinte) anos, quando incluir investimentos iniciais 
relacionados à realização de obras e o fornecimento de bens, os quais devem 
permanecer com o contratante.

Seção X
Da Alocação de Riscos

 Art. 429. O contrato poderá identifi car os riscos contratuais previstos e 
presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e 
contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou 
pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.
§1º A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em 
compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, 
a natureza do risco, o benefi ciário das prestações a que se vincula e a capacidade 
de cada setor para melhor gerenciá-lo.
§2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão 
preferencialmente transferidos ao contratado.
§3º A alocação dos riscos contratuais será quantifi cada para fi ns de projeção dos 
refl exos de seus custos no valor estimado da contratação.
§4º A matriz de alocação de riscos defi nirá o equilíbrio econômico-fi nanceiro 
inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na 
solução de eventuais pleitos das partes.
§5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de 
riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-fi nanceiro, renunciando 
as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos 
assumidos, exceto no que se refere:
 I - às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do 
inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021; e
 II - ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos 
diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.
§6º Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e 
padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios 
e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública 
poderão defi nir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a 
sua identifi cação, alocação e quantifi cação fi nanceira.

TÍTULO III
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CAPÍTULO I
DOS CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA CENTRADAS NO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Art. 430. As obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura, realizados pelos 
órgãos e entidades referidos no art. 1º deste Regulamento, deverão ser centradas 
no desenvolvimento sustentável tendo como fundamento para a viabilidade os 
critérios estabelecidos no art. 18 deste Regulamento.

Seção I
Do Critério Socioeconômico

Art. 431. O critério socioeconômico fundamenta escolhas relativas aos aspectos 
social e econômico e as relações com os demais os critérios, durante todo o 
processo de contratação de uma obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura.
Art. 432. Para análise do critério socioeconômico das obras e serviços de 
engenharia e/ou arquitetura devem ser levados em conta, no mínimo, no que 
couber, os seguintes aspectos:
I - os custos fi nanceiros, ambientais e sociais, relativos à desapropriação, remoção 
de ocupantes, edifi cações a serem demolidas, a cortes de vegetação, terraplenagem, 
aterro, implantação de vias de acesso, geotecnia, presença de adutoras, emissários 
e córregos, estudos, projetos e obra, para implantação do empreendimento público 
na área;
II - o prazo estimado para a elaboração dos projetos e para a execução da obra;
III - a disponibilidade de serviços públicos de água, esgoto, energia elétrica, gás, 
telefone fi xo e móvel e acesso viário, quando for o caso;
IV - identifi cação da ocorrência de passagem pela área de fi os de alta-tensão, 
adutoras, emissários, córregos, árvores, muros, e outras benfeitorias;
V - a análise da relação custo e benefício de cada empreendimento, levando em 
consideração a compatibilidade entre os recursos disponíveis e as necessidades da 
população benefi ciada.

Seção II
Do Critério Socioambiental

Art. 433. O critério socioambiental fundamenta escolhas relativas aos aspectos 

social e ambiental e as relações com os demais critérios, durante todo o processo 
de contratação de uma obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura.
Art. 434. Para análise do critério socioambiental as obras e serviços de engenharia 
e/ou arquitetura devem levar em conta, no mínimo, no que couber, os seguintes 
aspectos:
I   - a condição climática local, incluindo os índices pluviométricos, condições de 
umidade e ventos dominantes;
II  - os estudos e defi nição da implantação do empreendimento considerando a 
avaliação higrométrica prévia, incluindo a insolação e sombreamento, iluminação 
natural e ventilação, dentre outros aspectos relevantes dependentes de cada caso 
concreto;
III - as condicionantes ambientais para implantação do empreendimento, incluindo 
a necessidade de supressão vegetal, a existência de nascentes e cursos d’água e 
respectivas Áreas de Proteção Ambiental (APPs), áreas passíveis de alagamento, 
existência de fontes expressivas de emissão de ondas eletromagnéticas e existência 
de contaminantes;
IV - a existência de unidades de conservação nas proximidades da obra;
V - as condições ambientais do entorno e possíveis perturbações, como de 
poluição sonora, d’água, do ar, do solo, dentre outras;
VI  - a análise prévia para o gerenciamento, transporte e disposição fi nal dos 
resíduos da construção civil de maneira adequada;
VII  - a existência de jazidas minerais para terraplenagem e agregados;
VIII - a possibilidade de ocorrência de poeiras, ruídos, fumaças, emissões de 
gases;
IX - a ocorrência de passagem pelo terreno de fi os de alta-tensão, adutoras, 
emissários, córregos, existência de árvores, muros, benfeitorias a conservar e 
demolir;
X - a possibilidade de utilização de materiais recicláveis na execução da obra.
Parágrafo único. Quando couber, deverá ser obtido perante o órgão ambiental 
competente a licença prévia ambiental como condição para a elaboração do 
anteprojeto de engenharia e arquitetura, no caso de contratação integrada, e para a 
licitação do projeto básico da obra nos demais casos.
Art. 435. As contratações de obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura 
devem respeitar, ainda, questões, legislação, procedimentos e normas relativas à:
I - disposição fi nal ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 
gerados pelas obras e serviços de engenharia e/ou arquiteturas contratados;
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão defi nidas 
no procedimento de licenciamento ambiental;
III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que reduzam o consumo de 
energia e recursos naturais e de toxicidade;
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
V - utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa 
que tenham procedência legal;
VI - a utilização, nas obras de edifi cações, de telhados com isolamento térmico 
adequado, aproveitamento de águas de chuva e sistema de aquecimento solar em 
empreendimentos com necessidade de água quente, previstos na Lei Federal nº 
17.084, de 13 de março de 2012, sempre levando em consideração os critérios de 
sustentabilidade, com especial atenção aos aspectos de efi ciência, economicidade, 
razoabilidade e proporcionalidade.
Parágrafo único. A Administração Pública deve incluir como obrigação contratual, 
nos casos que for esperado o impacto relativo aos resíduos da construção civil, o 
gerenciamento adequado, abrangendo dar a destinação adequada, conforme a Lei 
12.305, de 2 de agosto de 2010.
Art. 436. Na contratação de obras e serviços de engenharia a Administração 
adotará, sempre que possível, práticas e/ou critérios sustentáveis, dentre eles:
I - menor impacto sobre recursos naturais como fl ora, fauna, ar, solo e água;
II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III - maior efi ciência na utilização de recursos naturais como água e energia;
IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem;
VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens e serviços 
contratados; e
VIII - utilização de produtos fl orestais madeireiros e não madeireiros originários 
de manejo fl orestal sustentável ou de refl orestamento.

Seção III
Do Critério Sociocultural

Art. 437. O critério sociocultural fundamenta escolhas relativas aos aspectos 
social e cultural e as relações com os demais critérios, durante todo o processo de 
contratação de uma obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura.
Art. 438. Para a análise do critério sociocultural as obras e serviços de engenharia 
e/ou arquitetura devem levar em conta a proteção do patrimônio cultural material 
e imaterial, histórico, artístico e arqueológico, inclusive por meio da avaliação 
do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas, e em especial os 
seguintes aspectos:
I  - a existência de tombamentos ou outros instrumentos de preservação do 
Patrimônio Cultural na obra ou em seu entorno;
II  - os possíveis impactos culturais durante a execução e a ocupação da obra;
III - os valores do lugar, tais quais os paisagísticos, arquitetônicos, arqueológicos, 
estéticos, tecnológicos, emocionais e costumes;
IV - as construções locais, em especial, os métodos construtivos, materiais, 
equipamentos, e formas de trabalho;
V  - a análise para incorporação do desenho universal para pessoas com defi ciência 
ou com mobilidade reduzida.

Seção IV
Do Critério Sociopolítico
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Art. 439. O critério sociopolítico fundamenta escolhas relativas aos aspectos 
social e político e as relações com os demais critérios, buscando incentivar a 
participação da sociedade civil, durante todo o processo de contratação de uma 
obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura.
Art. 440. Para análise do critério sociopolítico, as obras e serviços de engenharia 
e/ou arquitetura devem levar em conta, no mínimo, os seguintes aspectos:
I   - a análise da legislação municipal, estadual e federal;
II  - a submissão do estudo técnico preliminar, sempre que conveniente e 
possível, aos futuros usuários, por meio de consulta pública de que trata o art. 
52 deste Regulamento, da comunidade do entorno, das lideranças políticas 
locais e da autoridade competente do órgão ou entidade estadual interessada no 
empreendimento;
III - a facilitação de efi ciente controle social;
Parágrafo único. Os órgãos e entidades referidos no art. 1º deste Regulamento 
deverão disponibilizar e fomentar a utilização de meios, conforme previsão no art. 
527 deste Regulamento, para que os cidadãos obtenham informações adequadas 
ao acompanhamento de suas obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura, 
no sentido de promover a transparência, controle social e apoio à prevenção de 
desvios de conduta por parte de membros da administração pública e de suas 
contratadas.

CAPÍTULO II
DAS FASES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Art. 441. Para os fi ns deste Regulamento, excetuando-se o Regime de Contratação 
Integrada, consideram-se as seguintes fases para empreendimentos relativos a 
obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura a serem contratados e executados 
pelos órgãos da administração direta e autárquica do poder executivo estadual:
I  - estudo técnico preliminar;
II - termo de referência para elaboração de projetos básico e executivo;
III - licitação dos projetos básico e/ou executivo;
IV - contratação de projeto básico e executivo;
V - licitação para a execução de obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura;
VI - contratação para a execução de obras e serviços de engenharia e/ou 
arquitetura;
VII - pós-ocupação.
§1º Cabe ao órgão ou entidade titular do crédito orçamentário, quando for o caso 
de movimentação de crédito orçamentário para execução de obras e serviços de 
engenharia e/ou arquitetura, a elaboração do estudo técnico preliminar, bem como 
a gestão da pós-ocupação do empreendimento, e ao órgão gerenciador do crédito 
orçamentário cabe realizar todos os procedimentos das demais fases.
§2º O termo de referência e o estudo técnico preliminar podem ser elaborados 
por comissão mista com integrantes do órgão ou entidade titular do crédito 
orçamentário a do órgão gerenciador do crédito orçamentário.
§3º no caso de licitação para formação de sistema de registro de preços, o órgão 
contratante deverá fi scalizar e receber a obra ou o serviço de engenharia e/ou 
arquitetura, provisória e/ou defi nitivamente, nos casos previstos em Lei.
§4º Quando se tratar de órgãos ou entidades com orçamentos próprios ou que 
realizem o empreendimento sem que haja movimentação de crédito orçamentário, 
cabe a esses a realização dos procedimentos de todas as fases, salvo se delegadas 
atribuições por intermédio de termo de cooperação técnica.
Art. 442. Para os fi ns deste Regulamento, para o Regime de Contratação 
Integrada, consideram-se as seguintes fases para empreendimentos relativos a 
obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura a serem contratados e executados 
pelos órgãos da administração direta e autárquica do poder executivo estadual:
I   - estudo técnico preliminar;
II  - anteprojeto de arquitetura e engenharia;
III - licitação para a projetos básico e executivo e para a execução de obras e 
serviços de engenharia e/ou arquitetura;
IV - contratação dos projetos básico e executivo e da execução de obras e serviços 
de engenharia e/ou arquitetura;
V - pós-ocupação.

Seção I
Do Estudo Técnico Preliminar

Art. 443. Recebida a demanda interna ou externa de obra de engenharia e/ou 
arquitetura pelo órgão ou entidade, a autoridade competente deverá decidir sobre 
o encaminhamento para o estudo técnico preliminar na forma descrita nos arts. 15 
ao 17 deste Regulamento.
Parágrafo único. O órgão ou entidade demandada deverá comunicar ao 
demandante se o pedido foi encaminhado ou não para o estudo técnico preliminar.
Art. 444. O estudo técnico preliminar deverá ser realizado por profi ssional. ou por 
equipe ou comissão de profi ssionais com prerrogativa legal na área de engenharia 
ou arquitetura, de acordo com regulamentação federal das referidas profi ssões, 
ou por equipe técnica coordenada por profi ssional com essas características, e 
observar os critérios estabelecidos no §1º do art. 441 deste Regulamento, para fi ns 
de recomendação de aprovação.
Art. 445. Após realizado o estudo preliminar, o responsável pela sua elaboração 
ou o coordenador da equipe responsável o submeterá à análise e deliberação 
da autoridade máxima do órgão ou entidade interessada pelo empreendimento, 
que apontará a alternativa e as soluções técnicas mais adequadas à satisfação do 
interesse público.
Parágrafo único. Concluído o estudo técnico preliminar e selecionada a alternativa 
e soluções técnicas mais adequadas, será elaborado relatório circunstanciado, 
contendo a descrição e avaliação da opção selecionada e os elementos descritos no 
art. 446 deste Regulamento.
Art. 446. A equipe técnica do órgão ou entidade responsável pela elaboração 
do estudo técnico preliminar deverá realizar vistoria, in loco, da área onde se 

pretende executar a obra de engenharia e/ou arquitetura, para que obtenha todas as 
informações necessárias e sufi cientes para orientar o planejamento, contendo, no 
mínimo, os seguintes elementos:
I    - o órgão ou entidade interessada no empreendimento público;
II   - a localização do empreendimento;
III  - o croqui da área com as características e dimensões necessárias, com as 
coordenadas georreferenciadas, de modo a se obter a conformação geométrica 
com medidas e demais características, e indicação do norte geográfi co;
IV  - a conformação altimétrica, quando couber;
V  - a documentação fotográfi ca da área onde será construída a obra de engenharia 
e/ou arquitetura;
VI  - a identifi cação e titularidade dos terrenos;
VII - o programa de necessidades, na forma do art. 449 deste Regulamento;
VIII - a natureza e fi nalidade da obra de engenharia e/ou arquitetura;
IX  - a existência de serviços públicos, no caso de obras de edifi cações;
X - a estimativa, aferida mediante metodologia expedita ou paramétrica, dos 
preços dos estudos, projetos, da preparação da área, da obra, considerando para 
fi ns de planejamento orçamentário e fi nanceiro, inclusive possíveis reajustes;
XI - a avaliação prévia de impactos de vizinhança, quando exigida pela legislação 
aplicável do município ou dos municípios com potencial de impacto a ser 
produzido pelo empreendimento;
XII - a avaliação prévia de tráfego, no caso de vias terrestres;
XIII - o estudo de viabilidade conforme o art. 448 deste Regulamento;
XIV - análise técnica sobre a viabilidade, ou não, de parcelamento do 
empreendimento;
XV - análise a respeito das escolhas técnicas referentes a economicidade da 
manutenção do empreendimento;
XVI - levantamento das alternativas, metodologias, e a justifi cativa técnica e 
econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
XVII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 
recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e 
refugos, quando aplicável;
XVIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 
atendimento da necessidade a que se destina;
§1º. Em caráter excepcional, devidamente justifi cada a ausência de prejuízo à 
análise precisa dos dados e dos elementos previstos nos incisos do caput deste 
artigo, a vistoria do terreno in loco poderá ser dispensada pela equipe técnica.
§2º O órgão ou entidade empreendedor deverá realizar análise prévia ambiental a 
respeito da possibilidade de utilização da área para os fi ns pretendidos.
§3º Além dos custos relativos aos projetos e à obra de engenharia e/ou arquitetura, 
o órgão demandante, em sua análise de viabilidade, deverá estimar e considerar 
os custos de implantação, operação e manutenção anual, relativos aos recursos 
materiais e humanos necessários ao pleno funcionamento da fi nalidade que 
demandou a construção do empreendimento.
§4º Paralelamente ao planejamento da execução da obra em si, o órgão 
demandante deverá dar início às providências necessárias ao pleno funcionamento 
do empreendimento, incluindo as fases de implantação, operação e manutenção 
anual.
Art. 447. O estudo técnico preliminar deverá conter, no caso de obras de 
engenharia e/ou arquitetura, estudo de viabilidade, o qual deve promover, no 
mínimo:
I  - a seleção e a recomendação de alternativas para a concepção dos projetos, de 
forma a permitir verifi car se o programa, terreno, legislação, custos e investimentos 
são executáveis e compatíveis com os objetivos do órgão ou entidade;
II  - a análise do impacto socioeconômico, socioambiental, sociocultural e 
sociopolítico do empreendimento.
Art. 448. O estudo de viabilidade será realizado em função da área apresentada 
pelo órgão ou entidade interessada e pelo seu entorno, podendo, em caso de se 
concluir pela inviabilidade da construção na área apresentada, ser realizada a 
indicação de nova alternativa locacional.
§1º A documentação relativa à área onde será implantado o empreendimento 
deve ser analisada pela assessoria técnica do órgão ou entidade interessada pelo 
empreendimento.
§2º A escolha deve recair em área compatível com o que se pretende construir, 
tanto em suas dimensões como em localização, de forma a minimizar, pelas 
suas características, em especial pela sua topografi a, dispêndios a mais para 
a Administração, tais como terraplenagem, gastos com ampliação da rede de 
energia, telefone, água e esgoto, além da existência e condições das vias de acesso, 
da existência ou não de fornecedores de materiais de construção e mão de obra.
§3º O estudo de viabilidade deve verifi car a acessibilidade ao empreendimento 
público, entendida essa como a capacidade de locomoção dos indivíduos, a pé 
ou por outros meios de transporte, os custos, a disponibilidade de tempo, as redes 
viárias, as distâncias dos percursos e os obstáculos topográfi cos, urbanísticos e 
arquitetônicos, independentemente da densidade populacional.
§4º O estudo de viabilidade deve contemplar o levantamento e análise física 
dos condicionantes do entorno, o levantamento e a análise das restrições e 
possibilidades das legislações específi cas na esfera municipal, estadual e federal.
§5º Verifi cando a pertinência do pedido para a execução da obra ou serviços de 
engenharia e/ou arquitetura e a viabilidade orçamentária fi nanceira, a autoridade 
máxima do órgão responsável pela demanda se aprovar a encaminhará à sua 
assessoria técnica para o início do estudo técnico preliminar.
Art. 449. O programa de necessidades a ser defi nido a fi m de adequá-lo aos 
recursos que estarão disponíveis deverá conter, dentre outros aspectos:
I   -  o fi m a que se destina a obra ou serviço de engenharia;
II - a caracterização dos futuros usuários, contextualizando-os no ambiente ou 
espaço projetado, e quantifi cando-os;
III - a nomeação dos respectivos ambientes ou espaços, caracterizando as 
atividades funcionais que serão desenvolvidas, de acordo com normativas, 
legislação e orientações;
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IV - a verifi cação da necessidade de ambientes ou espaços complementares para 
o desenvolvimento das atividades específi cas, bem como áreas de circulação e 
ligação entre os ambientes e os espaços públicos;
V - a determinação da caracterização construtiva, de acordo com a realidade 
requerida pelo padrão determinado, indicando os prováveis materiais a serem 
empregados;
VI - estabelecer as relações espaciais entre os ambientes, promovendo uma 
setorização, quando couber;
VII - determinar as necessidades de diferentes pisos, quando couber;
VIII - as dimensões aproximadas necessárias;
IX - especifi car as dimensões prévias dos equipamentos e do mobiliário a ser 
utilizado, verifi car as relações entre os espaços construídos e o paisagismo, para 
subsidiar a futura implantação;
X - indicar as necessidades do conforto ambiental, orientando para uma construção 
sustentável.
Parágrafo único. Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação 
de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de 
prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidades almejadas, 
na especifi cação do objeto poderão ser dispensados a elaboração de projetos 
arquitetônicos e complementares.
Art. 450. Concluídos os estudos e selecionada a alternativa, deve ser preparado 
relatório com a descrição, avaliação da opção selecionada, e os elementos 
descritos no art. 446 deste Regulamento, e submetê-lo à análise e deliberação da 
autoridade máxima do órgão ou entidade interessada pelo empreendimento, que 
somente aprovará se atendidos os critérios estabelecidos nos arts. 18 e 430 ao 440, 
todos deste Regulamento.

Seção II
Do Termo de Referência para Contratação de Projetos

Art. 451. A licitação e contratação de projetos básico e executivo deverá ser 
precedida e instruída com termo de referência, na forma estabelecida neste 
Regulamento.
§1º O termo de referência deverá conter os elementos técnicos necessários e 
sufi cientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o serviço a ser 
contratado e orientar a execução e a fi scalização contratual, capazes de propiciar 
a avaliação pela Administração dos critérios estabelecidos neste Regulamento.
§2º Após realizado o termo de referência, o responsável pela sua elaboração ou 
o coordenador da equipe responsável, o submeterá a análise e deliberação da 
autoridade superior do órgão ou entidade interessada pelo empreendimento.
§3º O termo de referência deverá ser realizado por profi ssional com prerrogativa 
legal na área de engenharia ou arquitetura, de acordo com regulamentação federal 
das referidas profi ssões, ou equipe técnica coordenada por profi ssional com essas 
características.
§4º O termo de referência deverá ser aprovado pela autoridade máxima do órgão 
ou entidade responsável por sua elaboração, com a anuência da autoridade máxima 
do órgão ou entidade interessada pelo empreendimento, podendo esses atos serem 
delegados por meio de despacho motivado.

Subseção I
Do Objetivo e das Atividades do Termo de Referência

Art. 452. O termo de referência tem o objetivo de estabelecer os aspectos 
necessários e as condições mínimas que orientarão à contratação dos projetos de 
engenharia e/ou arquitetura e nortear o desenvolvimento dos projetos.
Art. 453. O termo de referência para a contratação de projetos básico e executivo 
deverá conter no mínimo:
I - a justifi cativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre outros, sobre:
a)  motivação da contratação, incluindo o programa de necessidades;
a)  benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação;
b)  conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que possível;
c)  agrupamento de itens em lotes, quando houver;
d)  critérios de sustentabilidade adotados a serem levados em conta na elaboração 
dos projetos;
e)  natureza do serviço, continuado ou não continuado, quando couber;
f)  inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso;
g)  referências a estudos preliminares, se houver.
II - o objetivo, identifi cando o que se pretende alcançar com a contratação;
III - o objeto da contratação, com os produtos e os resultados esperados com a 
execução do serviço, com a descrição detalhada dos serviços a serem executados, 
elencando todos os projetos a serem contratados e as exigências a serem feitas 
na elaboração, inclusive a qualifi cação técnico-operacional, técnico-profi ssional 
e econômico-fi nanceira;
IV - especifi cações dos serviços com o conteúdo dos projetos a serem contratados;
V - a justifi cativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser 
contratada, acompanhada, no que couber, dos critérios de medição utilizados, 
documentos comprobatórios, pranchas, CDs e outros meios probatórios que se 
fi zerem necessários;
VI - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão de que as 
demandas contratadas ocorrerão durante a execução contratual, e que deverá 
conter os seguintes campos:
a)  a defi nição e especifi cação dos serviços a serem realizados;
a)  o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as métricas defi nidas;
b)  os resultados ou produtos solicitados e realizados;
c)  o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas signifi cativas 
e seus respectivos prazos;
d)  defi nição do preço dos projetos, com a respectiva metodologia utilizada para a 
quantifi cação e medição desse valor;
e)  defi nição do prazo máximo para a execução;
f)  a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justifi cativas do avaliador; 

e
g)  a identifi cação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da qualidade e 
pelo ateste dos serviços realizados.
VII - a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços executados;
VIII - o enquadramento ou não do serviço contratado como serviço comum, 
quando couber;
IX   - o quantitativo da contratação;
X  - o valor máximo da contratação, global e por etapa realizada, estabelecido em 
decorrência da identifi cação dos elementos que compõem o preço dos serviços;
XI  - condições do local onde o projeto será implantado e croquis de localização e 
informações complementares;
XII - deveres da contratada e do contratante;
XIII - forma de pagamento;
XIV - critérios técnicos de julgamento das propostas, nas licitações dos tipos 
melhor técnica e técnica e preço, conforme estabelecido em lei.
Parágrafo único. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e/ou 
arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitação, poderá, a critério do órgão 
ou entidade licitante, ser adotada a Modelagem da Informação da Construção 
(Building Information Modelling- BIM), ou de tecnologias e processos integrados 
similares ou mais avançados que venham a substituí-la, nos termos do art. 513 ao 
526 deste Regulamento.
Art. 454. O termo de referência para contratação de projetos deve ser elaborado 
levando-se em consideração, no mínimo, os parâmetros defi nidos no estudo 
técnico preliminar.

Seção III
Da Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia

Art. 455. Antes de iniciar a fase externa do procedimento licitatório deverá haver 
a competente autorização do órgão ou entidade responsável pela licitação do 
projeto básico e/ou executivo.

Subseção I
Do Projeto Básico e Executivo

Art. 456. Todos os elementos que compõem o projeto básico devem ser elaborados 
por profi ssional legalmente habilitado, sendo indispensável a respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica 
- RRT, identifi cação do autor e sua assinatura em cada uma das peças gráfi cas e 
documentos produzidos.
Art. 457. Todo projeto básico deve apresentar conteúdos sufi cientes e precisos, 
tais como os descritos no desenho, no memorial descritivo, na especifi cação 
técnica, no orçamento e no cronograma físico-fi nanceiro, representados em 
elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de 
engenharia e/ou arquitetura.
Art. 458. Para a correta aplicação às especifi cações do projeto básico, a indicação 
de marca e modelo do material a ser utilizado em determinados serviços, deverá 
seguir as seguintes regras:
I - quando for adequada a utilização de materiais para melhor atendimento do 
interesse público, funcionalidade ou sincronia entre materiais previstos nos 
cálculos dos projetos, comprovada mediante justifi cativa técnica, deverá ser 
indicada a marca e modelo do material a ser utilizado no respectivo serviço, caso 
a contratada encontre difi culdade no cumprimento da especifi cação de projeto, 
será necessária a obtenção de autorização da respectiva fi scalização da obra e do 
responsável técnico pelo projeto;
II - quando for adequada a utilização de bens ou serviços, sem similaridade ou de 
marcas, características e especifi cações exclusivas, para melhor atendimento do 
interesse público, comprovada mediante justifi cativa técnica, deverá ser indicada 
a marca e modelo dos bens ou serviços;
III - quando visar à facilitação da descrição do objeto, deverá ser indicada a marca 
e modelo do material a ser utilizado, seguida da expressão “ou equivalente”, “ou 
similar” e “ou de melhor qualidade”;
IV - no que caso em que o contratado pretender não utilizar a marca e modelo 
indicado no projeto, deverá requerer ao agente responsável pela fi scalização 
da obra, com a devida antecedência, a respectiva substituição, de modo que o 
pedido será avaliado pela fi scalização, antes do fornecimento efetivo, mediante 
apresentação do material proposto pela contratada, laudos técnicos do material 
ou produto comprovando a viabilidade de sua utilização para o fi m pretendido, 
emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para a contratada;
V - a marca e modelo do material a ser utilizado serão indicados quando houver 
risco à execução adequada às especifi cações.
Art. 459. As pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identifi cação, 
contendo, no mínimo:
I   - denominação e local da obra;
II  - nome da entidade executora;
III - tipo de projeto;
IV - data;
V  - nome do responsável técnico, número de registro no CREA ou no CAU e 
sua assinatura.
Art. 460. Sempre que houver modifi cação na legislação ou em normas técnicas 
os projetos básicos e executivos devem ser atualizados de forma que atendam aos 
incisos XXV e XXVI do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 461. Para a aprovação e licenciamento de projetos arquitetônicos e 
urbanísticos, a concepção e implantação devem atender aos princípios do desenho 
universal, tendo como referenciais básicos as normas técnicas da ABNT.
Art. 462. Em caso de revisão de projeto básico ou da elaboração de projeto 
executivo, após o procedimento licitatório, que transfi gurem o objeto 
originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos, deverá ser 
realizada nova licitação para a execução da obra ou serviço de engenharia e/ou 
arquitetura relativo àqueles projetos.
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Art. 463. É dever do gestor exigir apresentação de ART ou RRT referente a 
projeto, execução, supervisão e fi scalização de obras e serviços de engenharia e/ou 
arquitetura, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-
base, especifi cações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-
fi nanceiro e outras peças técnicas.

Subseção II
Do Edital

Art. 464. O prazo de execução de obra e serviços de engenharia deverá ser 
estipulado de acordo com a complexidade e dimensão do projeto e justifi cado nos 
autos do processo da contratação.
§1º O termo fi nal da vigência do contrato para obras e serviços de engenharia e/ou 
arquitetura deverá ser o do prazo de execução acrescido de período estabelecido 
em edital e/ou contrato administrativo.
§2º É indispensável a fi xação dos limites de vigência dos contratos administrativos, 
de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, podendo 
ser devolvido o prazo quando a Administração mesma concorrer, em virtude da 
própria natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante.
§3º Toda solicitação de prorrogação de prazo de execução deverá ser efetivada 
no período de execução do contrato, bem como toda solicitação de prorrogação 
da vigência contratual deverá ser efetivada durante sua vigência, previamente 
autorizada pelo contratante, em ambos os casos.
§4º o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto 
não for concluído no período fi rmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 
Federal nº14.133, de 2021.
§5º Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, não imputado 
às partes, o prazo de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
§6º quando o objeto não for concluído no prazo fi xado, por culpa do contratado, a 
administração poderá rescindir o contrato, sem prejuízo das respectivas sanções, 
conforme o parágrafo único do art. 111, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§7º No caso de prorrogação de prazo de execução, deverá ser elaborado novo 
cronograma físico-fi nanceiro pela contratada, com as alterações necessárias, 
incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, a fi m de ser submetido à aprovação 
pelo contratante.
Art. 465. A documentação relativa à qualifi cação técnico-profi ssional e técnico-
operacional será restrita a:
I  - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento, adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualifi cação de 
cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
II - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso;
III - registro ou inscrição na entidade profi ssional competente, quando for o caso;
IV - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações 
e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
V  -  demonstração da capacidade técnico-operacional;
VI - demonstração da capacidade técnico-profi ssional.
§1º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 
III do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do 
contrato, da solicitação de registro perante a entidade profi ssional competente no 
Brasil.
§2º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico 
referido no inciso I do caput deste artigo.
Art. 466. A exigência de experiência técnica da licitante deverá ser feita em itens 
que têm relevância e valor signifi cativo em relação ao total da obra.
§1º O edital deve fi xar, de maneira explícita, as parcelas de maior relevância e 
valor signifi cativo, observado o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art. 67 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021.
§2º O edital poderá exigir, em função do porte e da complexidade da obra ou 
serviço de engenharia e/ou arquitetura, capacidade técnico-operacional da licitante 
e capacidade técnico-profi ssional dos profi ssionais apresentados pela licitante.
§3º A licitante deverá demonstrar, na fase de habilitação, a forma do vínculo 
jurídico com os profi ssionais apresentados.
§4º Ao se inserir exigências de qualifi cação técnica, devem ser consignados os 
motivos de tais exigências e se atentar para que sejam indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.
§5º A contratada poderá requerer à Administração, que autorizando, registrará a 
alteração no processo administrativo, por simples apostila, relativo a substituição 
dos profi ssionais apresentados, desde que por outros de experiência equivalente 
ou superior.
Art. 467. Ao se exigir especifi cação dos quantitativos nos atestados, deve ser 
avaliada a essencialidade de prévia execução de obra ou serviço de engenharia 
com porte semelhante ou superior àquele a ser executado, para fi ns de qualifi cação.
Art. 468. A demonstração da capacidade técnico-operacional, quando exigida, 
deverá ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, e que comprove que este executou obras ou serviços de 
engenharia e/ou arquitetura de aptidão para desempenho de atividade compatível 
com o objeto da licitação, em características, quantidades e prazos.
§1º Para a comprovação a que se refere o caput deste artigo poderão ser solicitadas 
as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade 
técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fi scalização profi ssional 
competente em nome dos profi ssionais responsáveis técnicos pela obra ou serviço 
de engenharia ao qual o atestado fi zer referência.
§2º Os atestados de capacidade técnico-operacional devem ser emitidos em nome 
da empresa licitante.
§3º A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional deve se 
limitar estritamente às parcelas do objeto licitado de maior relevância técnica e 
de valor mais signifi cativo, observado o disposto no art. 67, §1º da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021

§4º Para fi ns de comprovação da capacidade técnico-operacional, o somatório 
de atestados só não pode ser aceito pelo respectivo edital de licitação quando 
demonstrada por justifi cativa técnica a essencialidade do quantitativo especifi cado 
no edital, tendo em vista a complexidade da obra ou serviço.
§5º Observado o disposto no §3º deste artigo, será admitida a exigência de 
atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das 
parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais 
específi cos relativas aos atestados.
§6º Ressalvado os casos de comprovada inidoneidade da entidade emissora, serão 
aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 
quando acompanhados de tradução para o português.
§7º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específi cos, que a qualifi cação 
técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, 
limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em 
que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial 
subcontratado.
§8º Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior 
emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o 
contrato de constituição do consórcio não identifi car a atividade desempenhada 
por todos os consorciados individualmente, serão adotados os seguintes critérios 
na avaliação de sua qualifi cação técnica:
 I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as 
experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na 
proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para 
contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 
intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para 
cada uma das empresas consorciadas;
 II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as 
experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo 
com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação 
de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.
§9º Na hipótese do §8º deste artigo, para fi ns de comprovação do percentual de 
participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou 
da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de 
constituição do consórcio.
Art. 469. Considera-se que o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) 
para exigência de quantitativo para capacidade técnico-operacional é razoável e 
permissível.
Parágrafo único. Em caso de exigência de percentuais superiores a 50% 
(cinquenta por cento), o órgão ou a entidade licitante deverá justifi car nos autos 
o percentual utilizado, de forma que se comprove que percentual exigido é 
indispensável e não restringe a competitividade.
Art. 470. As contratações de serviços de engenharia e/ou arquiteturas 
caracterizadas como comuns deverão ser licitados na modalidade pregão, 
preferencialmente eletrônico.
Parágrafo único. Compete ao agente ou setor técnico da administração declarar 
se o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade 
pregão e defi nir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia e/ou 
arquitetura.

Subseção III
Da Elaboração do Orçamento de Referência de Obras e Serviços de 

Engenharia e/ou Arquitetura

Art. 471. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de 
engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será defi nido 
por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:
 I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 
correspondente da Tabelas de Referência adotadas pelo órgão ou entidade licitante 
ou, subsidiariamente, do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para 
serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras 
e serviços de engenharia;
II - os serviços não contemplados nas tabelas de referência deverão ter seus 
valores defi nidos por meio da apresentação da composição de seus custos unitários 
elaborada por profi ssional técnico habilitado e anexada à planilha sintética de 
serviços;
 III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 
de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 
a hora de acesso;
 IV - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução 
ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 
observado o índice de atualização de preços correspondente;
 V - pesquisa na base nacional de notas fi scais eletrônicas, na forma de regulamento.
§1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia 
sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 
contratação será calculado nos termos do caput deste artigo, acrescido ou não de 
parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto 
o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em 
sistema de custo defi nido no inciso I do caput deste artigo, devendo a utilização 
de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em 
outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não 
sufi cientemente detalhadas no anteprojeto.
§2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no 
orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível 
de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.
§3º Nos casos que envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da 
contratação, observará o disposto no art. 23, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.



552ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

§4º Para a realização de pesquisa de preços que antecede a elaboração do 
orçamento de licitação é necessária avaliação crítica dos valores obtidos, a fi m 
de que sejam descartados aqueles que apresentem grande variação em relação aos 
demais e, por isso, comprometam a estimativa do preço de referência.
§5º Em condições especiais, justifi cadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profi ssional técnico habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos 
recursos, poderão os respectivos custos unitários exceder limite fi xado nos valores 
referenciais constantes nas referidas tabelas.
§6º Os preços relativos à elaboração dos projetos arquitetônico e complementares, 
bem como os demais serviços de engenharia e/ou arquitetura deverão ser defi nidos 
com base em tabela de custos adotada pelo órgão ou entidade licitante.
§7º As tabelas de referência deverão ser divulgadas nos sítios ofi ciais dos órgãos e 
entidades competentes, como forma de proporcionar acesso à população em geral 
e aos órgãos de controle interno e externo.
Art. 472. Nas contratações diretas, quando não for possível estimar o valor do 
objeto na forma estabelecida o art. 471 deste Regulamento, o contratado deverá 
comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados 
em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da 
apresentação de notas fi scais emitidas para outros contratantes no período de até 
1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio 
idôneo.
Art. 473. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, nos termos do 
disposto no §5º do art. 56 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o licitante da melhor 
proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar ao agente de contratação, 
por meio eletrônico, conforme prazo estabelecido no instrumento convocatório, 
planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que deverá constar:
I - indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de 
unidades genéricas ou indicadas como verba;
II - composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes dos 
sistemas de referências adotados nas licitações; e
III - detalhamento das Bonifi cações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos 
Sociais - ES.
§1º No caso da contratação integrada prevista no art. 46 da Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021, o licitante que ofertou a melhor proposta deverá apresentar o valor do 
lance vencedor distribuído pelas etapas do cronograma físico, defi nido no ato de 
convocação e compatível com o critério de aceitabilidade por etapas previsto no 
§5º do art. 475 deste Regulamento.
§2º Salvo quando aprovado relatório técnico conforme previsto no §5º do art. 56 
da Lei Federal n. º 14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta deverá adequar 
os custos unitários ou das etapas propostos aos limites previstos nos §2º, §4º ou 
§5º do art. 475 deste Regulamento sem alteração do valor global da proposta, sob 
pena de aplicação do art. 193 deste Regulamento.
Art. 474. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se 
inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração
§1º A administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade da sua proposta.
§2º Na hipótese de que trata o §1º deste artigo, o licitante deverá demonstrar que 
o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se 
refere aos custos dos insumos e aos coefi cientes de produtividade adotados nas 
composições de custos unitários.
§3º A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações 
a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
Art. 475. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da 
proposta será aferida com base nos custos globais e unitários.
§1º O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela 
Administração Pública, com base nos parâmetros previstos no art. 471 deste 
Regulamento, e, no caso da contratação integrada, na forma estabelecida no art. 
23 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§2º No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de 
contratação por tarefa, os custos unitários dos itens materialmente relevantes das 
propostas não podem exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento 
estimado pela Administração Pública, observadas as seguintes condições:
I  - serão considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto 
no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por 
cento do valor total do orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais 
à funcionalidade da obra ou do serviço de engenharia; e
II  - em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório 
técnico circunstanciado aprovado pela Administração Pública, poderão ser aceitos 
custos unitários superiores àqueles constantes do orçamento estimado em relação 
aos itens materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de 
controle, dispensada a compensação em qualquer outro serviço do orçamento de 
referência;
§3º Se o relatório técnico de que trata o inciso II do §2º deste artigo não for 
aprovado pela Administração Pública, aplica-se o disposto no art. 71 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, salvo se o licitante apresentar nova proposta, com 
adequação dos custos unitários propostos aos limites previstos no §2º deste artigo, 
sem alteração do valor global da proposta.
§4º No caso de adoção do regime de empreitada por preço global ou de empreitada 
integral, serão observadas as seguintes condições:
I  - no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários 
diferentes daqueles previstos no art. 23 da Lei Federal n. º 14.133, de 2021 desde 
que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma 
físico-fi nanceiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de 
referência utilizado;
II  - em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório 
técnico circunstanciado, aprovado pela Administração Pública, os valores das 
etapas do cronograma físico-fi nanceiro poderão exceder o limite fi xado no inciso 
I deste parágrafo; e

III - as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer 
das peças, orçamentos, plantas, especifi cações, memoriais ou estudos técnicos 
preliminares do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por 
cento do valor total do contrato.
§5º No caso de adoção do regime de contratação integrada, deverão ser previstos 
no instrumento convocatório critérios de aceitabilidade por etapa, estabelecidos de 
acordo com o orçamento estimado na forma prevista no edital, e compatíveis com 
o cronograma físico do objeto licitado.
§6º O orçamento estimado das obras e serviços de engenharia será aquele 
resultante da composição dos custos unitários diretos do sistema de referência 
utilizado, acrescida do percentual de BDI de referência, ressalvado o disposto no 
para art. 9º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o Regime de Contratação Integrada.
§7º A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a 
partir dos custos unitários do orçamento estimado pela Administração Pública 
não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos 
contratuais que modifi quem a composição orçamentária.
Art. 476. O orçamento estimativo deverá ser elaborado por profi ssional habilitado 
e será parte integrante do projeto básico, ou do termo de referência quando se 
tratar da licitação de projetos.
Parágrafo único. Comporão o orçamento estimativo completo os seguintes 
documentos:
I   - folha de fechamento;
II   - folha resumo, quando couber;
III  - planilha orçamentária;
IV  - cronograma físico-fi nanceiro;
V   - composições complementares, quando couber;
VI  - cotações / propostas de serviços terceirizados, quando couber;
VII - planilha orçamentária organizada – curva abc de serviços e de insumos;
VIII - composição do BDI;
IX   - ART ou RRT quitada;
X    - memória de cálculo;
XI   - relatório fotográfi co;
XII  - projetos e/ou croquis;
XIII - termo de responsabilidade de utilização correta dos modelos e das tabelas 
de referências;
XIV - declaração de liberação do direito autoral patrimonial.
Art. 477. Na elaboração dos orçamentos de referência, os órgãos e entidades 
da administração pública estadual poderão adotar especifi cidades locais ou de 
projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que 
demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia e/ou 
arquitetura a ser orçado em relatório técnico elaborado por profi ssional habilitado.
Parágrafo único. Os custos unitários de referência da administração pública 
poderão, somente em condições especiais justifi cadas em relatório técnico 
elaborado por profi ssional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou 
seu mandatário, exceder os seus correspondentes do sistema de referência adotado 
na forma deste Regulamento, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, 
dispensada a compensação em qualquer outro serviço do orçamento de referência.
Art. 478. As obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura a serem contratados 
e executados terão seus preços máximos defi nidos por meio da somatória do custo 
direto, orçado pelo órgão licitante, com o valor do Benefício e Despesas Indiretas 
- BDI.
§1º O preço máximo será o resultante do custo global de referência acrescido 
do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no 
mínimo:
I   - taxa de rateio da administração central;
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles 
de natureza direta e personalística, em especial aqueles mencionados no §2º deste 
artigo, que oneram a contratada;
III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
IV - taxa de despesas fi nanceiras; e
V - taxa de lucro.
§2º O Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ  e a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL não se consubstanciam em despesas indiretas passíveis de 
inclusão na taxa de BDI do orçamento-base da licitação.
§3º Os preços unitário e global estabelecidos nos contratos incluem todos os 
custos e despesas necessários à perfeita execução do seu objeto.
§4º No contrato específi co de cada obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura 
contratados, na cláusula do valor para a execução do seu objeto, deverá constar 
explicitamente o percentual relativo a materiais e a mão de obra.
§5º O edital deverá exigir que os licitantes apresentem, em suas propostas, 
a composição analítica do percentual do BDI e dos Encargos Sociais - ES, 
discriminando todas as parcelas que o compõem, ou a exigência de que apresentem 
declaração de que aceitam as composições constantes no anexo ao edital, ou, 
ainda, explicitar que no caso da licitante não apresentar a composição do BDI, 
considerar-se-á que adotou o BDI referencial constante em anexo do edital.
Art. 479. O edital ou o contrato de obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura 
deverá indicar o critério de reajustamento de preços, sob a forma de reajuste em 
estrito senso, admitida a adoção de índice setorial, conforme estabelecido nos arts. 
169 e 170 deste Regulamento.
Parágrafo único. No caso de serviços de engenharia e/ou arquitetura continuados 
com dedicação exclusiva de mão de obra, o reajustamento de preços será feito na 
espécie repactuação, na forma estabelecida nos arts. 171 a 176 deste Regulamento.
Art. 480. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do 
objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento 
de materiais e equipamentos de natureza específi ca que possam ser fornecidos por 
empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual 
signifi cativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI 
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.
Parágrafo único. No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e 
materiais em que a contratada não atue como intermediário entre o fabricante 
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e a administração pública ou que tenham projetos, fabricação e logísticas não 
padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua nos 
mercados nacional ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justifi cado com 
base na complexidade da aquisição, com exceção à regra prevista no caput deste 
artigo.
Art. 481. Na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou no Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT relativas às planilhas orçamentárias deverá 
constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais 
alterações.
Art. 482. Os critérios de aceitabilidade de preços deverão constar do edital de 
licitação para contratação de obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura.
Art. 483. A minuta de contrato deverá conter cronograma físico-fi nanceiro com a 
especifi cação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento 
e ao controle das obras.
§1º As medições serão efetuadas na data prevista da conclusão das parcelas 
constantes do cronograma físico-fi nanceiro, que deverá ser ilustrado por 
representação gráfi ca.
§2º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV e VI do caput 
do art. 46 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, serão licitados por preço global e 
adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do 
cronograma físico-fi nanceiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, 
vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou 
referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.
§3º Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, 
deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas defi nidas 
no cronograma físico-fi nanceiro, que será peça integrante do contrato.
§4º O cronograma físico-fi nanceiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, 
mantendo coerência com a execução dos serviços em cada parcela, podendo prever 
prazo menor para a primeira, para a última e para casos especiais autorizados pela 
autoridade competente.
§5º O cronograma físico-fi nanceiro referencial do planejamento adequado da obra 
deve ser estabelecido pelo contratante, podendo a contratada adequá-lo, estando 
sujeito à aprovação do contratante.
§6º A contratada poderá solicitar a revisão do cronograma inicial, quando 
necessária, cabendo ao contratante autorizar a sua readequação, desde que 
motivada e justifi cada por fatos não imputados à contratada e que não contrariem 
os princípios que regem as licitações e contratações públicas.

Subseção IV
Da Formação dos Preços das Propostas e Celebração de Aditivos em Obras 

e Serviços de Engenharia e/ou Arquitetura 

Art. 484. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global, de 
empreitada integral e contratação por tarefa, deverão ser observadas as seguintes 
disposições para formação e aceitabilidade dos preços:
I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser 
utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de 
custos de referência previstos neste Regulamento, desde que o preço global 
orçado e o de cada um dos itens fi quem iguais ou abaixo dos preços de referência 
da administração pública obtidos na forma estabelecida neste Regulamento, 
assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a essas informações; e
II - deverá constar do edital e do contrato, cláusula expressa de concordância da 
contratada com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação, e, as 
alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 
orçamentos, plantas, especifi cações, memoriais e estudos técnicos preliminares 
do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verifi cação do limite 
previsto nos art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 485. Os critérios de aceitabilidade de preços serão defi nidos em relação ao 
preço global e de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-fi nanceiro 
do contrato, que deverão constar do edital de licitação.
§1º O edital deverá prever que o percentual de desconto apresentado pelos 
licitantes incidirá linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento 
estimado constante do instrumento convocatório.
§2º A não adoção da incidência de desconto linear previsto no §1º deste artigo 
deverá ser justifi cada nos autos do procedimento licitatório.
§3º A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor da contratada em decorrência de 
aditamentos que modifi quem a planilha orçamentária. 
Art. 486. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento 
específi co detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável 
pela licitação, na forma prevista no art. 471 ao 484, observado o disposto no 
art. 485, todos deste Regulamento e, no caso de alteração unilateral do contrato, 
mantidos os limites previstos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

 Seção IV
Da Contratação e da Execução de Obras e Serviços de Arquitetura e/ou 

Engenharia

Art. 487. Além dos instrumentos convocatórios e dos contratos, poderão ser 
padronizados e aprovados pela Procuradoria Geral do Estado as condições gerais 
de contrato e os termos aditivos aos contratos.
§1º Os editais e as condições gerais de contrato quando padronizados e aprovados 
pela Procuradoria Geral do Estado, na forma de Regulamento específi co, 
constituem normas gerais de aplicação obrigatória nos procedimentos licitatórios, 
contratos e convênios promovidos ou com interveniência dos órgãos e entidades 
elencados no caput art. 1º deste Regulamento.
§2º Constituem objetivos dos editais, contratos e suas condições gerais 
padronizados:
I - a metodização técnica, administrativa e legal dos instrumentos convocatórios 

e dos contratos;
II - a homogeneização dos sistemas de licitação, gerência, execução, fi scalização, 
controle e avaliação de obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura contratados;
III - a consolidação das normas regentes dos contratos;
IV - a defi nição de responsabilidades das partes nos contratos.
 Art. 488. O autor do projeto não possui direito subjetivo de ser contratado para 
os serviços de supervisão da obra respectiva, nem deve ser dispensada a licitação 
para a adjudicação desses serviços.
§1º É admissível que se proceda aos trabalhos de supervisão, diretamente ou por 
delegação a outro órgão público, ou, ainda, fora dessa hipótese, que se inclua, 
a juízo da Administração e no seu interesse, no objeto das licitações a serem 
processadas para a elaboração de projetos de obras e serviços de engenharia e/ou 
arquitetura, com expressa previsão no ato convocatório, a prestação de serviços de 
supervisão ou acompanhamento da execução, mediante remuneração adicional, 
aceita como compatível com o porte e a utilidade dos serviços.
§2º No caso de se licitar, em um mesmo certame, o projeto de engenharia e/
ou arquitetura e os serviços de supervisão, deve ser explicitada, no instrumento 
convocatório, a obrigatoriedade da apresentação de propostas distintas, com 
cláusula expressa prevendo a indicação das condições e preços de cada um dos 
serviços.

CAPÍTULO II
DOS REGIMES DE EMPREITADA

Art. 489. A escolha do regime de execução contratual deve estar técnica e 
economicamente justifi cada nos autos do processo licitatório e no respectivo 
contrato.

Seção I
Dos Regimes de Empreitada por Preço Global, por Preço Unitário, 

Contratação por Tarefa e Empreitada Integral
Art. 490. Adota-se a empreitada por preço global, empreitada integral e 
contratação por tarefa, em regra, para pactuar obrigações de meio e quando for 
possível defi nir com precisão os quantitativos e/ou qualitativos dos serviços a 
serem executados na obra.
Art. 491. Adota-se a empreitada por preço unitário para pactuar obrigações de 
meio e nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão 
inerente de quantitativos em seus itens orçamentários.
§1º No caso de que trata o caput deste artigo, se houver preferência pela empreitada 
por preço global, deverá ser justifi cado nos autos.
§2º Poderão ser adotados dois regimes de empreitada em um mesmo contrato 
quando a obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura for composta por parte 
possível de defi nir com precisão os quantitativos e/ou qualitativos dos serviços 
a serem executados na obra e parte que possua uma imprecisão inerente de 
quantitativos e/ou qualitativos em seus itens orçamentários.
Art. 492. É irregular a admissão de proposta ofertada pelo licitante contendo 
especifi cações de serviços e respectivas quantidades destoantes do orçamento- 
base da licitação, cabendo-lhe, no caso de identifi car erros de quantitativos no 
orçamento-base do certame, impugnar os termos do edital de licitação.
Art. 493. São admissíveis aditivos contratuais, inclusive no regime de execução 
contratual por preço global, nos casos de alterações de projeto propostas pela 
administração, nos casos de fatos imprevisíveis, entre os quais a impossibilidade 
de o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos 
elementos presentes no projeto básico, bem como nas demais situações previstas 
no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 494. No regime de empreitada por preço unitário e exclusivamente nos 
serviços que, por sua natureza, não for possível prever com exatidão a quantidade 
antes da execução, é possível se fi rmar termo aditivo, mesmo depois de fi nalizada a 
execução de etapa do cronograma físico-fi nanceiro, para adequação da quantidade 
efetivamente executada, constatada em medição.
Art. 495. Em contratos executados no regime de empreitada por preço global, 
no caso de aditivos celebrados em virtude de erros ou omissões no orçamento, 
deverão ser observados os seguintes entendimentos:
§1º Em regra, os aditivos não são admissíveis, tendo em vista a cláusula de 
expressa concordância da contratada com o projeto básico, bem como a natural 
variação de quantitativos na empreitada por preço global constituir-se em álea 
ordinária da contratada.
§2º Quando nos contratos forem encontrados erros de pequena relevância, 
relativos a pequenas variações de quantitativos em seus serviços, a contratante 
deve pagar exatamente o preço global acordado, não sendo adequado se fi rmar, 
para isso, aditivo contratual.
§3º Quando nos contratos forem encontrados erros ou omissões substanciais, 
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos 
aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos 
cumulativamente:
I  - somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos 
de revisão, os serviços de materialidade relevante na curva ABC do orçamento, 
compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatória acumulada dos custos 
representa 80% (oitenta por cento) do custo total;
II - somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de 
revisão, os erros unitários de quantitativo acima de 10% (dez por cento).
§4º Excepcionalmente, em casos de quantitativos com relevantes subestimativas 
no orçamento, demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, deverão ser 
atendidas cumulativamente os seguintes requisitos para o deferimento do pleito:
I - a alteração contratual deverá manter a proporcionalidade da diferença entre o 
valor global estimado pela Administração e o valor global contratado;
II - o resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de 
serviços, não poderá ser modifi cado se os novos quantitativos fossem aplicados às 
propostas dos demais licitantes, em observância aos princípios da igualdade e da 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;
III - a alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por 
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cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verifi cação 
dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
IV - o novo serviço incluído no contrato ou a quantidade acrescida no serviço 
cujo quantitativo foi originalmente subestimado não são compensados por 
eventuais distorções a maior nos quantitativos de outros serviços que favoreçam 
o contratado;
§5º Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orçamento, eventuais 
pleitos da contratada para não redução dos valores contratados poderão ser 
atendidos de forma excepcionalíssima, desde que preenchidos, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:
I - demonstração, em análise global, de que o quantitativo artifi cialmente elevado 
foi compensado por outros preços e quantitativos subestimados de forma que 
reste cabalmente demonstrado que o preço global pactuado representa a justa 
remuneração da obra, considerando o orçamento de referência da Administração 
ajustado; e
II - a alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item 
inviabilizaria a execução contratual, por exemplo, demonstrando-se que o valor a 
ser reduzido supere a remuneração e as contingências detalhadas na composição 
do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de 
eventuais distorções a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais 
da Administração Pública (efeitos cotação e barganha) que não foram eliminados 
no processo licitatório.
Art. 496. Nos aditivos em contratos em que houver necessidade de acréscimo 
e supressão de serviços devem ser considerados os acréscimos e as supressões 
de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto 
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, 
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 
compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.

Seção II
 Dos Regimes de Contratação Integrada e Semi-Integrada

Art. 497. Adota-se os regimes de contratação integrada, em regra, para pactuar 
obrigações de resultado em que o contratado é responsável por elaborar e 
desenvolver os projetos básico e executivo, executar serviços de engenharia 
e obras comuns ou especiais de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços 
especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações 
necessárias e sufi cientes para a entrega fi nal do objeto;
§1º Adota-se a contratação semi-integrada para pactuar obrigações de resultado 
em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo 
executar serviços de engenharia e obras comuns ou especiais de engenharia, 
fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-
operação e as demais operações necessárias e sufi cientes para a entrega fi nal do 
objeto.
§2º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou 
forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital 
obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e 
o contratado;
§3º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos 
supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico 
pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de 
riscos.
§4º A Administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de 
contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo 
com metodologia defi nida em ato do órgão competente, observados os requisitos 
estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§5º Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, 
o conjunto de desenhos, especifi cações, memoriais e cronograma físico-
fi nanceiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará sua 
adequação em relação aos parâmetros defi nidos no edital e conformidade com as 
normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do 
empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos 
associados ao projeto básico.
§6º Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, 
sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a 
efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como:
I - o responsável pelas respectivas fases do procedimento expropriatório;
II  - a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas;
III - a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens 
expropriados, inclusive de custos correlatos;
IV - distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença 
entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e 
prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados;
V - em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provisória na 
posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.
§7º Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da Administração, 
o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das 
inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento 
da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção 
ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos 
associados à alteração do projeto básico.
§8º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 
da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 
anteriores.
Art. 498. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-
integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-fi nanceiro decorrente de caso 
fortuito ou força maior;
II - por necessidade de alteração do projeto ou das especifi cações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde 

que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os 
limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos 
termos do §5º do art. 46 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 
responsabilidade da Administração.

Subseção I
Do Anteprojeto de Arquitetura e Engenharia

Art. 499. O instrumento convocatório das licitações para contratação de obras 
e serviços de engenharia sob o regime de contratação integrada deverá conter 
anteprojeto de engenharia com informações e requisitos técnicos destinados 
a possibilitar a caracterização do objeto contratual, contendo, quando couber, 
os seguintes documentos técnicos, tendo nível de defi nição sufi ciente para 
proporcionar a comparação entre as propostas recebidas das licitantes:
I - concepção da obra ou serviço de engenharia, contendo:
a) demonstração e justifi cativa do programa de necessidades, contendo o conjunto 
de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades dos 
usuários da edifi cação que, adequadamente consideradas, defi nem e originam a 
proposição para o empreendimento a ser realizado;
b) estudo preliminar com a confi guração inicial da solução arquitetônica proposta 
para a edifi cação, que representam grafi camente as primeiras soluções obtidas 
considerando as exigências contidas no relatório de levantamento de dados 
elaborado com os dados do programa de necessidade.
c) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de 
infl uência, quando cabível;
d) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de 
facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;
II - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção 
adotada;
III - levantamento topográfi co e cadastral contendo, no mínimo:
a) conhecimento geral do terreno, tais como relevo, limites, confrontantes, área, 
localização, amarração e posicionamento;
b) informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares, anteprojetos ou 
projetos básicos de projetos;
IV - pareceres de sondagem, de acordo com norma técnica específi ca;
V - memorial descritivo dos elementos da edifi cação, dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 
mínimos para a contratação, contendo, no mínimo:
a) conceituação dos futuros projetos;
b) normas adotadas para a realização dos projetos;
c) premissas básicas a serem adotadas durante a elaboração dos projetos;
d)  objetivos dos projetos;
e) níveis de materiais a serem empregados na obra e dos componentes construtivos;
f) defi nição dos níveis de serviço desejado, com os resultados esperados da 
execução da obra ou serviço de engenharia e de sua operacionalização;
g) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;
h) visão global dos investimentos, com estimativa razoável do investimento a ser 
feito para a construção da obra ou serviço de engenharia e sua operacionalização;
i) prazo de entrega;
j) demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento completo do 
projeto esperado.
VI - matriz de riscos que defi na a repartição objetiva de responsabilidades 
advindas de eventos supervenientes à contratação.

Subseção II
Do Orçamento para o Regime de Contratação Integrada

Art. 500. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de 
engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor 
estimado da contratação será calculado nos termos do §2º do art. 23 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do 
risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço 
será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo defi nido pela 
Administração, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de 
avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às 
frações do empreendimento não sufi cientemente detalhadas no anteprojeto.
§1º A parcela referente à remuneração do risco a que se refere o caput deste artigo, 
se adotada, não integrará a parcela de BDI do orçamento estimado, devendo ser 
considerada apenas para efeito de análise de aceitabilidade das propostas ofertadas 
no processo licitatório.
§2º A estimativa de preço deve se basear em orçamento sintético tão detalhado 
quanto possível, devidamente adaptada às condições peculiares da obra, devendo 
a utilização de estimativas paramétricas e avaliações aproximadas baseadas em 
obras similares ser restringida às frações do empreendimento não sufi cientemente 
detalhadas pelo anteprojeto.

Seção III
Do Fornecimento e Prestação de Serviço Associado

Art. 501. Fornecimento e prestação de serviço associado é o regime de contratação 
em que a execução do objeto observará as seguintes fases, em sequência
I  - fornecimento do objeto;
II - operação, manutenção ou ambas do objeto fornecido na fase I, por tempo 
determinado.
§1º Quando na fase I o fornecimento é de obra ou serviço de engenharia, o edital 
pode prever que o contratado:
I - seja responsável por executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou 
prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais 
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operações necessárias e sufi cientes para a entrega fi nal do objeto; ou
II - seja responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, 
executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais 
e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e 
sufi cientes para a entrega fi nal do objeto.
§2º No caso do inciso I do §1º deste artigo, o edital deve conter como anexo 
um projeto básico, na forma do art. 456 e seguintes deste Regulamento, para o 
qual, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico, mantidos 
os procedimentos relativos ao regime de contratação semi-integrada, poderá ser 
alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo 
contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução 
do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo 
o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do 
projeto básico.
§3º No caso do inciso II do §1º deste artigo, o edital deve conter como anexo um 
anteprojeto de engenharia, na forma do art. 499 deste Regulamento, e mantidos os 
procedimentos relativos ao regime de contratação integrada.
§4º Os serviços relativos à fase II poderão ser de facilities, na forma do art. 428 
deste Regulamento.
Art. 502. O contrato fi rmado sob o regime de fornecimento e prestação de 
serviço associado terá sua vigência máxima defi nida pela soma do prazo relativo 
ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço 
de operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de 
recebimento do objeto inicial;
Parágrafo único. É autorizada a prorrogação sucessiva do contrato fi rmado sob 
o regime de fornecimento e prestação de serviço associado, respeitada a vigência 
máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente 
ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, 
permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para 
qualquer das partes.
Art. 503. A medição e o pagamento do objeto da contratação sob regime de 
fornecimento e prestação de serviço associado se dará por etapas e em função da 
fase em que se está sendo executado o contrato.

CAPÍTULO III
DA PÓS-OCUPAÇÃO

Art. 504.  Imediatamente após o recebimento provisório do empreendimento e/ou 
início da utilização pelos usuários, o órgão ou entidade ocupante deverá verifi car 
se há vícios construtivos e se o resultado da obra está de acordo com o projetado, 
bem como se o projeto atende os anseios dos usuários do empreendimento.
§1º  O órgão ou entidade responsável pela administração do empreendimento, deve 
implementar, quando a natureza ou prazo de validade dos materiais empregados 
permitirem, controle sobre o desempenho das obras contratadas e recebidas, do 
recebimento da obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura até o término da 
garantia quinquenal estabelecida pelo art. 618 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002.
§2º  A Administração Pública, por meio do órgão ou entidade responsável pela 
administração deve promover inspeções periódicas no empreendimento.
§3º  As inspeções nos empreendimentos devem ser realizadas por profi ssionais 
habilitados, com experiência sufi ciente para reconhecer os diversos tipos de 
defeitos e avaliar se são de fato precoces, com o seguinte procedimento:
 I - os profi ssionais devem ir a campo munidos dos instrumentos necessários à 
identifi cação, localização e registro dos defeitos, de acordo com a obra a ser 
avaliada;
 II - todos os defeitos encontrados devem ser individualmente referidos em 
formulários próprios, para cada tipo de obra, analisando em função dos critérios 
socioeconômicos, socioambientais, socioculturais e sociopolíticos e, em especial, 
os defeitos estruturais, os aspectos relativos à segurança, à qualidade dos materiais 
empregados, os equipamentos, e as instalações, além de outros aspectos eleitos 
pelos profi ssionais responsáveis;
 III - os formulários de registro devem indicar, com precisão adequada, a 
localização e a espécie de cada defeito encontrado;
 IV - devem ser relacionados os defeitos provocados por caso fortuito ou força 
maior para que a Administração possa providenciar as suas correções;
 V - os profi ssionais responsáveis devem realizar registro fotográfi co de cada tipo 
de defeito relatado.
§4º  Caso se detecte vícios construtivos que não foram observados quando 
do recebimento defi nitivo, por estarem ocultos ou por terem aparecidos com 
a utilização do imóvel, a executora da obra ou serviços de engenharia e/ou 
arquitetura deverá ser imediatamente acionada para repará-los.
§5º  Se a contratada não se dispuser a reparar os vícios construtivos, a direção 
do órgão deve preparar todos os elementos técnicos necessários e encaminhar à 
Procuradoria Geral do Estado para possível impetração de ação judicial visando 
ao refazimento em relação aos defeitos ou indenização por parte da executora.
Art. 505.  A Administração Pública estadual deve manter arquivados, referentes a 
cada obra contratada, os correspondentes elementos documentais:
 I  - projetos, memoriais descritivos, especifi cações técnicas, caderno de encargos, 
as built e orçamento, todos devidamente assinados pelos responsáveis técnicos 
com os correspondentes registros de responsabilidade técnica;
 II  - anotações e/ou registros de responsabilidade técnica de execução e de 
fi scalização, emitidos junto ao conselho profi ssional competente;
 III - resultados de todo o controle tecnológico, exigido nas Normas Técnicas 
vigentes, realizado durante a execução da obra, inclusive as fi chas referentes a 
cada ensaio;
 IV  - termo de recebimento provisório e defi nitivo;
 V   -  contratos e aditamentos;
 VI  - diário de obra;
 VII - notifi cações e expedientes emitidos e recebidos;
 VIII - relatórios de inspeções periódicas, após o recebimento da obra; e
 IX  - relatórios e atestados do controle interno, após o recebimento da obra.

Art. 506.  A Administração Pública estadual, por meio do órgão ou entidade 
que administra o próprio, deverá, quando couber, após o recebimento defi nitivo 
da obra ou serviço de engenharia e/ou arquitetura, promover a averbação do 
empreendimento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis e, em seguida, 
encaminhar à Secretaria de Estado responsável pela Coordenação do Patrimônio 
do Estado para atualização cadastral.
Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante deverá fornecer ao órgão ou 
entidade que administra o próprio toda a documentação relativa à execução da 
obra ou serviço de engenharia.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 507.  O órgão contratante deverá desenvolver metodologia para processo de 
avaliação de desempenho dos contratados para a execução de obras e serviços de 
engenharia e/ou arquitetura pela Administração Pública estadual para constituir 
registro de comportamento relativo ao cumprimento das obrigações ajustadas e 
com o objetivo de seleção para a realização de novos serviços, em especial para o 
atendimento ao §3º do art. 36; inciso III do art. 37; inciso II do art. 60; e §§3º e 4º 
do art. 88, todos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 508.  A metodologia deverá prever os procedimentos a serem observados na 
avaliação de desempenho da contratada para a execução de obras e/ou serviços de 
engenharia e/ou arquitetura para os órgãos e entidades previstas no art. 1º deste 
Regulamento, e serão processados da forma constante nesse artigo.
§1º  Caberá ao contratante, a organização, manutenção e atualização do Registro de 
Desempenho da contratada perante a Administração Pública do Estado do Paraná.
§2º  O desempenho da contratada na execução de obras e serviços de engenharia e/
ou arquitetura será avaliado pela sua fi scalização e ao fi nal do contrato encaminhará 
os dados para compor o Cadastro Único de Fornecedores do Estado do Paraná.
§3º  As inspeções periódicas realizadas pela contratante nas obras e serviços de 
engenharia e/ou arquitetura a seu encargo deverão abranger, também, a apreciação 
para fi ns internos, na adequação dos conceitos emitidos.
§4º  O nível de desempenho da contratada na execução de contratos de obras e 
serviços de engenharia e/ou arquitetura com a contratante será representado 
por conceitos emitidos por ocasião de cada avaliação e/ou medição e terão as 
denominações de Desempenho Parcial, Desempenho Contratual e Desempenho 
Geral, da seguinte forma:
 I  - desempenho parcial: será o desempenho da contratada no período transcorrido 
entre o início das obras e/ou serviços e a primeira avaliação ou entre duas avaliações 
subsequentes, realizadas pela Fiscalização e, expresso no “Relatório de Vistoria de 
Obras ou Serviços” e no “Relatório de Serviços Técnicos Especializados;
 II - desempenho contratual: será a média de todos os desempenhos parciais de um 
contrato, representativo da atuação da contratada desde o início até a data de uma 
avaliação e/ou medição fi nal ou rescisória;
 III - desempenho geral: será a média dos desempenhos parciais de todos 
os contratos que a contratada mantém com a Administração e, de todos os 
desempenhos contratuais dos contratos por ele concluídos no período de validade 
de seu Cadastro.

CAPÍTULO V
DO SOBREPREÇO E DO SUPERFATURAMENTO

Art. 509.  Nas contratações e nas fi scalizações de que trata este Regulamento 
devem ser observados os principais aspectos da apuração de sobrepreço e/ou 
superfaturamento, sob pena de responsabilização funcional.
§1º  Há sobrepreço global quando o preço global da obra é injustifi cadamente 
superior ao preço global do orçamento paradigma, e sobrepreço unitário quando o 
preço unitário de determinado serviço é injustifi cadamente maior que o respectivo 
preço unitário paradigma.
§2º  A existência de sobrepreço, por si só, não resulta em dano ao erário. É o 
superfaturamento que materializa o dano, com a liquidação e o pagamento de 
serviços com sobrepreço ou por serviços não executados.
Art. 510.  Superfaturamento é o dano ao erário caracterizado por:
 I - superfaturamento por quantidade, caracterizado pela medição de quantidades 
de serviços superiores às efetivamente executadas/fornecidas;
 II - superfaturamento por execução de serviços com menor qualidade, caracterizado 
por defi ciências na execução de obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura 
que resultem em diminuição da qualidade, vida útil ou segurança; ou alteração 
qualitativa dos insumos (equipamentos e materiais) utilizados na execução de 
serviço, em relação aos especifi cados na composição de custo unitários, gerando 
diminuição no custo direto da contratada que não é contabilizada na planilha 
orçamentária contratual;
 III - superfaturamento por alteração de metodologia executiva, caracterizado 
pela alteração de metodologia executiva durante a obra – caso o orçamento 
original tenha previsto método executivo claramente inefi ciente, antieconômico, 
ultrapassado ou contrário à boa técnica da engenharia e/ou arquitetura –, sem que 
se proceda ao reequilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato decorrente da adoção 
de método construtivo mais racional e econômico;
 IV - superfaturamento por preços excessivos, caracterizado por pagamentos com 
preços manifestamente superiores aos praticados pelo mercado ou incompatíveis 
com os constantes em tabelas referenciais de preços;
 V - superfaturamento por jogo de planilha, caracterizado pela quebra do equilíbrio 
econômico-fi nanceiro inicial do contrato, em desfavor da Administração, por meio 
da alteração de quantitativos;
 VI - superfaturamento por reajustamento irregular de preços, caracterizado por 
pagamentos com preços indevidamente reajustados;
 VII - superfaturamento por adiantamento de pagamento, caracterizado por 
pagamentos antecipados não previstos em edital;
 VIII - superfaturamento por distorção do cronograma físico-fi nanceiro, 
caracterizado por ganho fi nanceiro indevidamente auferido pela contratada, 
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devido à medição/pagamento de serviços iniciais com sobrepreço, compensado 
pela medição/pagamento de serviços posteriores com desconto; ou
 IX - superfaturamento por prorrogação injustifi cada do prazo contratual, 
caracterizado por pagamentos indevidos decorrentes da prorrogação injustifi cada 
do prazo de execução da obra.
Parágrafo único.  Ao ser detectada qualquer espécie de superfaturamento, a 
autoridade competente, tomando ciência, deverá determinar a abertura de processo 
administrativo para a apuração de responsabilidade e consequente aplicação de 
penalidade.

CAPÍTULO VI
DAS MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS ENQUADRADAS EM 

SERVIÇO DE ENGENHARIA
Art. 511. Aplica-se, no que couber, as disposições deste Título às manutenções de 
equipamentos que sejam enquadradas em serviços de engenharia.
Parágrafo único. O enquadramento do serviço de manutenção em serviço de 
engenharia deverá ser feito pelo órgão demandante da licitação.
Art. 512. O termo de referência para manutenções de equipamentos enquadradas 
em serviços de engenharia deverá descrever de forma completa o equipamento 
que será objeto de manutenção, trazendo no mínimo os seguintes elementos:
I    - se o objeto consiste em manutenção preventiva e/ou corretiva;
II   - a periodicidade de realização das manutenções corretivas;
III  - o prazo para o atendimento das chamadas de 
manutenção corretiva;
IV  - se o serviço, conforme a natureza da manutenção e periodicidade, consiste 
em serviço contínuo ou por escopo;
V  - a formação profi ssional do responsável técnico;
VI - a forma de aquisição de peças, conforme justifi cativa de viabilidade e 
economicidade que conste nos autos.
Parágrafo único. O critério de adjudicação deverá ser preferencialmente por 
item, devendo ser justifi cado nos autos a adjudicação por lote.

CAPÍTULO VII
DA ADOÇÃO DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA

Seção I
Do Building Information Modeling (BIM)

Art. 513. É obrigatória, no âmbito da administração pública direta, autárquica 
e fundacional do Estado do Paraná, e nas condições estabelecidas neste 
Regulamento, a adoção da metodologia BIM (Building Information Modeling 
ou Modelagem da Informação da Construção) e a utilização de tecnologias 
compatíveis com os modelos virtuais nas contratações públicas de obras e serviços 
de arquitetura e engenharia e, ainda, em ações, de mesma natureza, fi nanciadas 
com recursos do Governo Estadual.
Art. 514. A implementação do BIM que trata o art. 513 deste Regulamento 
ocorrerá de forma gradual, obedecidas as seguintes fases:
I  - Na primeira fase, a partir de 1º de janeiro de 2022, a metodologia BIM deverá 
ser utilizada no desenvolvimento, de forma direta ou indireta, de projetos de 
arquitetura, urbanismo e engenharia, referentes às construções novas, reformas, 
ampliações e reabilitações, conforme critérios estabelecidos no art. 518 deste 
Regulamento, e abrangerá, no mínimo:
a) o levantamento de campo, quando couber, com o uso de tecnologias compatíveis 
com o BIM;
b) a modelagem das condições existentes/interferências, quando couber, para 
realização de estudo preliminar;
c) a elaboração de projetos de edifi cações para as disciplinas de:
1.  arquitetura;
2.  estruturas; e
3.  instalações.
d) a elaboração de projetos de obras de arte especial para as disciplinas de:
4.  estruturas;
5.  drenagem;
6.  sinalização; e
7.  segurança, quando couber.
a)  A elaboração de projetos de obras lineares, integrado com o ambiente 
SIG, para as disciplinas de:
1.  projeto geométrico;
2.  pavimentação;
3.  terraplenagem;
4.  drenagem;
5.  sinalização; e
6.  segurança.
b)  A elaboração de projetos de infraestrutura urbana para as disciplinas 
de:
1.  terraplenagem;
1.  patamarização; e,
2.  redes de distribuição.
§1º A modelagem dos projetos supracitados deverá ser elaborada visando atender, 
minimamente, os seguintes objetivos: validação quanto ao atendimento de 
critérios objetivos de normas técnicas previamente defi nidas, compatibilização, 
planejamento e simulação da execução da obra, extração de quantitativos, quando 
possível, de todos os elementos/componentes modelados para orçamentação, 
geração de documentação gráfi ca a partir dos modelos e gestão da informação 
durante todo o ciclo de vida do empreendimento.
§2º Quando as características técnicas do empreendimento não comportarem uma 
ou mais disciplinas dos modelos de arquitetura, urbanismo e engenharia de que 
tratam as alíneas do inciso I do caput deste artigo, a aplicação do BIM poderá se 
restringir às disciplinas compatíveis com as do empreendimento.

II - Na segunda fase, a partir de 1º de janeiro de 2023, os instrumentos 
convocatórios deverão, obrigatoriamente, exigir que os modelos BIM sejam 
utilizados na execução e fi scalização das obras, conforme critérios estabelecidos 
no art. 518 deste Regulamento, bem como deverá ser previsto o uso de tecnologias 
compatíveis com o BIM para apoio à fi scalização e execução das obras, e 
abrangerá, no mínimo:
a)  acompanhamento e controle da execução da obra a partir do 
planejamento e simulação da execução da obra;
a)  especifi cação de sistemas tridimensionais a serem embarcados nos 
equipamentos para execução das obras;
c) defi nição de tecnologias compatíveis com o BIM para apoio à fi scalização de 
obras; e
d) atualização gráfi ca e não gráfi ca dos modelos BIM, como construído (as built), 
incluindo a estruturação das informações necessárias para o pós-obra visando à 
operação e manutenção dos ativos.
III - Na terceira fase, a partir de 1º de janeiro de 2025, a metodologia BIM deverá 
ser utilizada para operação e manutenção dos empreendimentos pós - obra, 
e abrangerá, no mínimo, a gestão da informação de todos os ativos públicos 
realizada por meio de Ambiente Comum de Dados (ACD) único do Estado do 
Paraná.
Art. 515. A adoção da metodologia BIM tem por objetivo principal a melhoria da 
qualidade dos serviços de arquitetura, engenharia e construção, visando garantir 
maior efi ciência, transparência, economicidade e sustentabilidade ambiental, 
durante todo o ciclo de vida do empreendimento.
Art. 516. A exigência do uso da metodologia BIM e/ou de tecnologias compatíveis 
com o BIM nas contratações de obras e serviços de arquitetura e engenharia 
deverá, quando couber, permear todo o ciclo de vida do empreendimento, 
desde a execução de levantamentos das condições existentes, a elaboração de 
estudos, anteprojeto, projetos básico e executivo, a manutenção e operação do 
empreendimento.
Parágrafo único. A não adoção da metodologia BIM e/ou de tecnologias 
compatíveis com o referido método, nas contratações públicas de obras e 
serviços de engenharia deverá ser devidamente justifi cada e fundamentada no 
procedimento licitatório.
Art. 517. Os instrumentos de repasse de recursos fi nanceiros fi rmados com 
entidades da administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional, 
destinados a contratação de obras e serviços de arquitetura e engenharia, que se 
enquadrarem nos critérios do art. 518 deste Regulamento, fi cam condicionados a 
exigência do uso da metodologia BIM, na forma deste Regulamento.
Art. 518. As obras e serviços de arquitetura e engenharia que se enquadrarem em, 
ao menos, dois dos critérios relacionados a seguir deverão ser, obrigatoriamente, 
contratadas com a exigência do uso da metodologia BIM:
I  - quanto à relevância técnica:
a) Alta relevância técnica, conforme ato administrativo próprio emitido pela 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, mediante prévia consulta aos 
órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do governo estadual.
II  - quanto à área e/ou dimensão linear estimada:
a)  edifi cações acima de 2.000 m² (dois mil metros quadrados) de área;
a)  Infraestrutura urbana acima de 3 km (três quilômetros) de extensão 
e/ou 30.000m² (trinta mil metros quadrados) de área;
b)  Infraestrutura rodoviária acima de 12 km (doze quilômetros) de 
extensão.
III - quanto ao valor estimado para contratação de estudo técnico preliminar e 
projetos básicos e/ou executivos de arquitetura e engenharia:
a)  edifi cações acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
a)  infraestrutura urbana acima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
b)  infraestrutura rodoviária acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais).
IV - quanto ao valor estimado para contratação de execução de obras:
a)  edifi cações acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
a)  infraestrutura urbana acima de R$ 7.500,000,00 (sete milhões e 
quinhentos mil reais);
b)  infraestrutura rodoviária acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais).
§1º As demais obras de infraestrutura, cujo valor estimado da obra for superior a 
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), deverão obrigatoriamente 
ser contratadas com a exigência da adoção da metodologia BIM.
§2º A contratação de serviços e obras de engenharia de obra de arte especial, 
deverá, obrigatoriamente, ser efetuada com a exigência do uso da metodologia 
BIM.
§3º Os valores monetários constantes neste artigo deverão ser atualizados 
anualmente, preferencialmente no primeiro trimestre, por ato do Secretário de 
Estado de Infraestrutura e Logística com base no Índice Nacional de Custos da 
Construção – INCC ou outro índice que venha a substituí-lo.
Art. 519. O instrumento convocatório que adotar os regimes de contratação 
integrada, semi-integrada ou de fornecimento com prestação de serviço associado, 
quando couber, deverá exigir o uso da metodologia BIM e/ou tecnologias 
compatíveis com a referida metodologia.
Art. 520. Os órgãos e as entidades estaduais poderão contratar serviços de 
arquitetura e engenharia para adaptar à metodologia BIM os projetos dos 
empreendimentos, em qualquer nível de detalhamento e elaborados com emprego 
de outros métodos, processos ou tecnologias.
Art. 521. Quando adotada a metodologia BIM o instrumento convocatório para 
contratação de obras e serviços de arquitetura e engenharia deverá conter, no 
mínimo:
I  - para estudos e projetos de arquitetura e engenharia:
a) indicação de padrões e normas aplicáveis para a elaboração de estudos e 
projetos em BIM;
b) modelo de Plano de Execução BIM - PEB, conforme padrão defi nido pelo 
Estado; e
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c) exigência do detalhamento, pela contratada, do PEB.
II - para obras:
a) indicação das tecnologias compatíveis com o BIM que serão utilizadas, pelo 
contratante, para apoiar à fi scalização da execução da obra;
b) exigência de adequação, pela contratada, do planejamento e simulação da 
execução da obra; e
c) exigência de complementação, pela contratada, dos modelos com informações 
gráfi cas e não gráfi cas necessárias para operação e manutenção do ativo.
§1º O PEB, defi nido pelo contratante na fase de licitação, deverá conter, no 
mínimo:
a) usos BIM pretendidos;
b) defi nição do ambiente comum de dados;
c) requisitos de informação de projeto, contendo informações gráfi cas e não 
gráfi cas;
d) matriz de entregáveis;
e) estrutura de organização da informação; e
f) especifi cação da extensão dos arquivos a serem apresentados ao contratante, 
indicando formato neutro, sempre que couber.
§2º O PEB, a ser detalhado pelo contratado, deverá apresentar, no mínimo:
a) matriz de responsabilidade;
b) fl uxo de trabalho para o processo BIM;
c) lista de softwares e versões;
d) estratégia de controle de qualidade; e
e) indicação de Coordenador e/ou Gerente BIM.
§3º Nos processos licitatórios cujo critério de julgamento das propostas for técnica 
e preço o PEB poderá ser exigido em duas etapas:
I  - fase licitatória - composição dos fatores de ponderação;
II - fase posterior à assinatura do contrato - produto a ser entregue pelo contratado.
Art. 522. As exigências constantes do art. 521 deste Regulamento não substituem 
o disposto na legislação e nas normas técnicas vigentes e, em caso de divergência 
entre ambas, prevalecerão estas.
Art. 523. As contratações públicas que exigirem o uso da metodologia ou de 
tecnologias compatíveis com o BIM deverão seguir os preceitos do conceito de 
Open BIM, bem como as normativas vigentes referentes à temática.
Art. 524. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL deverá, por 
meio de atos administrativos próprios, realizar pesquisa e desenvolvimento para 
padronizar as especifi cações técnicas necessárias para as contratações de obras e 
serviços de arquitetura e engenharia com exigência do uso da metodologia BIM, 
e avaliar a maturidade da metodologia BIM no Governo do Estado do Paraná.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades elencadas no art. 1.º deste Regulamento, 
contratantes de obras e serviços de arquitetura e engenharia com exigência do 
uso da metodologia BIM poderão, complementarmente às diretrizes, padrões e 
especifi cações técnicas mínimas defi nidas pela SEIL, aprimorar o conjunto de 
informações técnicas a serem exigidas em conformidade com suas atribuições e 
necessidades específi cas.
Art. 525. Os órgãos e entidades elencadas no art. 1.º deste Regulamento, 
contratantes de obras e serviços de arquitetura e engenharia com exigência do 
uso da metodologia BIM, poderão, de acordo com as necessidades e premissas 
defi nidas pela SEIL, contratar serviços de tecnologia da informação e comunicação 
que garantam a operacionalização e o fornecimento com solução integrada de:
I - ambiente comum de dados único do Estado do Paraná;
II – conjunto de soluções tecnológicas necessário à elaboração, fi scalização e 
gestão dos empreendimentos públicos estaduais; e
III - plataformas tecnológicas para promover a capacitação técnica em BIM dos 
servidores estaduais.
Art. 526. Além do disposto neste Regulamento, deverão ser observadas as 
instruções contidas no Decreto nº 3.080 de 15 de outubro de 2019, e normas 
técnicas que dispuserem sobre a aplicação da metodologia BIM.

Seção II
Do Sistema Informatizado de Acompanhamento de Obras

Art. 527. O Sistema informatizado para acompanhamento de obras deve ser 
implementado pelos órgãos e entidades da Administração responsável pela 
contratação de obras e serviço de engenharia tendo como parâmetro não apenas 
a efi ciência na fi scalização, mas também o custo-benefício da tecnologia a ser 
utilizada.
§1º Para as obras e serviços de engenharia em edifi cações acima de 10% (dez por 
cento) do valor considerado de grande vulto pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, 
deve ser feito o acompanhamento com ampla utilização dos recursos tecnológicos 
disponíveis, necessariamente utilizando-se de recursos de imagem e vídeo;
§2º O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística deverá estabelecer a 
confi guração de escalonamento de faixas por vulto e/ou complexidade em relação 
às tecnologias a serem utilizados para acompanhamento das obras e serviços de 
engenharia de tipologia diferente da que trata o §1º do caput deste artigo,
§3º Os responsáveis pelo acompanhamento das obras deverão anexar ao Relatório 
de Vistoria de Obras, ou outro instrumento de acompanhamento do contrato, 
fotografi as atualizadas e disponibilizá-las no sítio eletrônico do órgão ou entidade 
contratante de forma que se possa certifi car a regular execução contratual.

Seção III
Dos Instrumentos de Medição de Resultados para Serviços de Arquitetura 

e Engenharia
Art. 528.  Os critérios de avaliação do desempenho da execução de serviços de 
engenharia e/ou arquitetura poderão ser dispostos na forma de Instrumentos de 
Medição de Resultados - IMR, conforme dispõe este Regulamento e deverá ser 
adaptado às metodologias de construção de IMR disponíveis em modelos técnicos 
especializados de contratação de serviços, quando houver.
§1º Na contratação que trata o caput poderá ser estabelecida remuneração 
variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de 
qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega defi nidos no 

edital de licitação e no contrato.
§2º O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor 
economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à 
implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à 
conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específi ca.
§3º A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite 
orçamentário fi xado pela Administração para a contratação.
§4º Para a medição de resultados com o objetivo de possibilitar a remuneração 
variável de que trata o art. 44 deste Regulamento poderão ser adotados as diretrizes 
estabelecidas nos incisos I a VII do art. 530 deste Regulamento.
Art. 529.  Para a adoção do IMR deverá haver critério objetivo de mensuração 
de resultados, preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que 
possibilite à Administração verifi car se os resultados contratados foram realizados 
nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados 
efetivamente obtidos.
Art. 530.  Quando for adotado o IMR, este deverá ser elaborado com base nas 
seguintes diretrizes:
 I   - antes da construção dos indicadores, os serviços de arquitetura e/ou engenharia 
e os resultados esperados já deverão estar claramente defi nidos e identifi cados, 
diferenciando-se as atividades consideradas críticas das secundárias;
 II - os indicadores e metas devem ser construídos de forma sistemática, de modo 
que possam contribuir cumulativamente para o resultado global do serviço de 
arquitetura e/ou engenharia e não interfi ram negativamente uns nos outros;
 III - os indicadores devem refl etir fatores que estão sob controle do executor dos 
serviços de arquitetura e/ou engenharia;
 IV - previsão de fatores, fora do controle do executor dos serviços de arquitetura 
e/ou engenharia, que possam interferir no atendimento das metas;
 V - os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de preferência 
facilmente coletáveis, relevantes e adequados à natureza e características do 
serviço e compreensíveis;
 VI  - devem ser evitados indicadores complexos ou sobrepostos;
 VII - as metas devem ser realistas e defi nidas com base em uma comparação 
apropriada;
 VIII - os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas 
estabelecidas no IMR, observando-se o seguinte:
a)  o não atendimento das metas, por ínfi ma ou pequena diferença, em indicadores 
não críticos, poderá ser objeto apenas de notifi cação nas primeiras ocorrências, de 
modo a não comprometer a continuidade da contratação.
b)  as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específi ca de 
tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais;
c)  na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior, considerar-
se-á a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para 
as atividades consideradas críticas; e
d)  mesmo após eventual pagamento dentro da tolerância, as metas deverão ser 
atingidas 100% (cem por cento) posteriormente, em conformidade com o termo 
de referência e/ou o projeto básico.
§1º  O IMR, além do indicador a ser utilizado, deverá conter, no que couber, no 
mínimo, as seguintes descrições:
 I    - fi nalidade;
 II    - meta a cumprir;
 III   - instrumento de medição;
 IV   - forma de acompanhamento;
 V    - periodicidade;
 VI    - mecanismo de cálculo;
 VII   - início de vigência;
 VIII  - faixas de ajuste no pagamento; e
 IX    - sanções.
§2º  Os conceitos emitidos pela fi scalização à contratada deverão referir-se, no 
mínimo, aos seguintes itens:
 I  - qualidade dos serviços;
 II - cumprimento dos prazos e/ou etapas e conformidade dos serviços prestados, 
por trabalho aprovado;
 III - qualidade da apresentação;
 IV - interação com a fi scalização e outros profi ssionais.

CAPÍTULO VIII
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GRANDE VULTO

Seção I
Do Programa de Integridade

Art. 531. Para fi ns do disposto neste Regulamento, programa de integridade 
consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 
diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos 
ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e 
atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada 
pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e 
adaptação do referido programa, visando a garantir sua efetividade.
Art. 532. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 
edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade 
pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do 
contrato.
Art. 533. Na hipótese de não implantação do programa de integridade de que trata 
o art. 531 deste Regulamento, a contratada estará sujeita a multa por inexecução 
parcial, nos termos previstos no instrumento convocatório e no contrato.
Art. 534. O desenvolvimento por licitante de programa de integridade, conforme 
orientação dos órgãos de controle, serão utilizados como critério de desempate, na 
forma prevista no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e a sua implantação 
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ou o aperfeiçoamento serão considerados na aplicação de sanções.
Art. 535. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do 
art. 155 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, exigirá, como condição de reabilitação 
do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de 
integridade pelo responsável.
Art. 536. O programa de integridade deve ser formulado com as mesmas diretrizes 
de estruturação de normas legais a que se refere a Lei Complementar nº 176, de 
11 de julho de 2014, devendo ser utilizada linguagem de fácil compreensão e 
conceitos bem defi nidos e delimitados.
Parágrafo único. Deve ser dada a publicidade ao programa de integridade, 
através de divulgação em local de fácil acesso no index do website da empresa. 
Em caso de inexistência de website, deve ser dada a publicidade mediante cartório 
de títulos e documentos.
Art. 537. O programa de integridade deve contemplar, no mínimo, os seguintes 
elementos:
I - canal eletrônico para denúncias de irregularidades, o qual deve contemplar 
mecanismos que assegurem o anonimato, seja através de e-mail, seja através de 
formulários eletrônicos;
II  - sistema informático que gere número de protocolo para controle do 
denunciante;
III - defi nição de prazos internos para a apuração do fato e os procedimentos 
a serem adotados, devendo, ao fi nal, ser o processo interno encaminhado para 
parecer jurídico no âmbito da empresa.
IV - defi nição das sanções administrativas a serem aplicadas a todos os prepostos, 
empregados, sócios e quaisquer pessoas que atuem pela empresa, independente do 
seu vínculo jurídico, que pratiquem atos irregulares.
§1º Havendo uma denúncia de irregularidade, deve a Administração Pública ser 
comunicada imediatamente para ciência.
§2º Deve ser designada a comissão para o acompanhamento do processo de 
apuração de irregularidades, que deve assegurar, no mínimo, a participação de 
contador, administrador e profi ssional da engenharia ou arquitetura. A comissão 
será responsável por impulsionar o processo.
§3º Após a conclusão do procedimento, independente do resultado, deve ser 
remetida cópia eletrônica ou física da integralidade do processo à Administração 
Pública para ciência.
Art. 538. O disposto nesse título, inclusive o que tange a formação do orçamento 
e o conteúdo dos elementos técnicos instrutores, quando não incompatível com as 
condições que tratam o inciso I e II, do §3º, do art. 1.º, da Lei Federal nº 14.133, de 
2021, aplica-se às licitações e contratações que envolvam recursos provenientes 
de empréstimo ou doação oriundos de agência ofi cial de cooperação estrangeira.
Parágrafo único. Os preços a serem praticados nas licitações e contratos de 
que trata o caput deste artigo deverão ser os de mercado, entendidos estes como 
aqueles custos provenientes das tabelas referenciais acrescido de BDI, ou de 
outras formas previstas nos incisos II a IV do art. 471 deste Regulamento.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I

DOS BENS IMÓVEIS
Seção I

Aquisição de Imóveis

Art. 539. Constituem modalidade de aquisição de imóveis, sem prejuízo de outros 
previstos na legislação:
I   - a compra;
II  - o recebimento por doação;
III - a sucessão por extinção de entidades da Administração Pública Estadual, bem 
como empresa pública e sociedade de economia mista, nos termos da legislação 
que a determinar;
IV - a determinação judicial;
V  - usucapião;
VI  - reversão do imóvel doado; e
VII - desapropriação.
Art. 540. São direitos sobre bens imóveis passíveis de aquisição e incorporação ao 
patrimônio do Estado, dentre outros:
I   - a propriedade;
II  - o direito de superfície;
III - o domínio útil;
IV - a concessão de direito real de uso; e
V  - a posse.
Art. 541. Os objetivos fundamentais das atividades vinculadas à aquisição, 
incorporação e regularização patrimonial de bens imóveis em nome do Estado são:
I - dotar de maior segurança jurídica, transparência, simplicidade e celeridade os 
atos e procedimentos de gestão patrimonial;
II - possibilitar o controle efi ciente e efi caz dos imóveis e a efetividade dos 
respectivos direitos adquiridos;
III - contribuir para a racionalização dos gastos públicos com aquisição de 
imóveis.
Art. 542. A aquisição, a incorporação e a regularização patrimonial de bens 
imóveis estaduais observarão as seguintes diretrizes:
I - condicionamento das aquisições voluntárias à demonstração do efetivo 
interesse público;
II - preferência pela aquisição e constituição do direito de propriedade aos demais 
direitos;
III - cadastro, controle e contabilização dos diferentes direitos sobre os bens 
imóveis adquiridos pelo Estado.

Seção II
Da Compra

Art. 543. São requisitos para a aquisição imobiliária por compra, pela 

Administração Pública Estadual, no mínimo:
I  - prévia autorização legislativa, conforme dispõe o art. 53, inciso XIV, da 
Constituição Estadual, mediante interesse público justifi cado;
II  - prévia consulta do órgão ou entidade pública estadual interessado junto à 
Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná, a 
fi m de que seja informado sobre a disponibilidade de imóvel do Estado do Paraná 
para atender suas necessidades de instalação.
III  - solicitação da autoridade máxima do órgão ou entidade envolvido, com a 
devida justifi cativa do interesse público para a escolha do imóvel;
IV - avaliação do imóvel, realizada pela Secretaria de Estado responsável pela 
gestão do patrimônio do Estado do Paraná, por empresa especializada por ela 
contratada, ou por órgãos ou entidades públicas estaduais com atribuição para 
tanto, que terá validade de 6 (seis) meses.
V - documentação cartorial do imóvel, transcrição ou matrícula registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, além da comprovação 
de que o bem encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, impostos, 
taxas e ônus reais, inclusive quanto a ações reais e pessoais reipersecutórias.
VI - demonstração da disponibilidade orçamentária e fi nanceira sufi ciente para 
cobertura da despesa; e
VII - adoção de procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou 
leilão, ou via contratação direta, quando for o caso.
§1º A solicitação de que trata o inc. II deste artigo deverá ser instruída com os 
elementos técnicos instrutores, contendo, detalhadamente, os motivos que 
justifi cam a necessidade da aquisição, bem com a indicação das características 
do imóvel, tais como: localização, dimensão, tipologia da edifi cação e destinação, 
entre outros elementos necessários para sua melhor caracterização.
§2º A avaliação de que trata o inciso IV deste artigo deverá observar os parâmetros 
técnicos da Norma Brasileira de Regulamentação - NBR 14.653, ou norma que 
vier substituí-la.
§3º O prazo de validade da avaliação de que trata o inciso IV deste artigo poderá 
ser prorrogado por até seis meses, caso inexistam alterações nas condições de 
mercado que implique aumento ou diminuição do valor do bem avaliado.
Art. 544. A Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado 
do Paraná poderá regulamentar procedimentos para a aquisição de bens imóveis 
mediante compra.

Seção III
Da Doação

Art. 545. O processo de aquisição imobiliária mediante recebimento de doação, 
cabe a partir de proposição da pessoa física ou jurídica proprietária do respectivo 
imóvel ofertado, ou ainda do órgão da Administração Pública Estadual interessado 
na sua utilização.
Art. 546. A avaliação dos aspectos de conveniência e oportunidade administrativas 
para aceitação ou recusa da doação deverá considerar:
I - a existência de interesse público, econômico ou social no recebimento do 
imóvel ofertado, levando-se em conta, principalmente, as potencialidades, estado 
físico, as restrições de uso e ocupação, assim como eventuais ônus ou encargos 
incidentes sobre o bem; e
II - na hipótese de doação com encargos, a demonstração, pelo órgão interessado, 
da capacidade de cumprimento dos encargos e condições estabelecidas pelo 
doador, tais como prazos, vinculação do uso e as obrigações do donatário em 
relação às obras e reformas.
Art. 547. A existência de ônus ou encargos incidentes sobre o bem ofertado não 
impede a aquisição mediante recebimento por doação.
Parágrafo único. Demonstrada a conveniência e oportunidade na aceitação de 
doação de imóvel e respectivo encargo, deverá o órgão/ente interessado comprovar 
a disponibilidade de recursos fi nanceiros para arcar com os ônus decorrentes.
Art. 548. A Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado 
do Paraná poderá regulamentar procedimentos para a aquisição gratuita de bens 
imóveis.

Seção IV
Da Sucessão por Extinção de Entidades da Administração Pública Estadual

Art. 549. O processo de aquisição de bens imóveis decorrente de sucessão por 
extinção de entidades da administração pública estadual deverá ser instaurado 
para tramitação conjunta com o projeto de lei que extingue ou autoriza a extinção 
da entidade da administração pública estadual, e deverá atender aos seguintes 
requisitos mínimos e sequenciais:
I - inventário dos imóveis da entidade da Administração Pública Estadual em 
processo de extinção, contendo:
a) localização;
b) status de ocupação;
c) avaliação;
d) relatório fotográfi co;
e) documentação cartorial dos imóveis, transcrição ou matrícula registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis, expedida até 180 (cento e oitenta) dias;
f) planta de implantação/croquis e outros elementos necessários para a 
caracterização do(s) imóvel(is);
II - parecer da unidade administrativa da Secretaria de Estado responsável pela 
gestão do patrimônio do Estado do Paraná quanto a análise dos imóveis e as 
proposições de destinação dos mesmos;
III - despacho do Titular da Secretaria de Estado responsável pela gestão do 
patrimônio do Estado do Paraná autorizando a incorporação do(s) imóvel (is).
Art. 550. Constitui título aquisitivo dos direitos reais ou possessórios sobre 
imóveis transferidos ao Estado por extinção de entidades da Administração 
Pública estadual o ato legal, a certidão de extinção emitida pela Junta Comercial 
ou Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou outro documento que formalizar a 
respectiva transferência patrimonial.
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Art. 551. Eventuais débitos fi scais e demais encargos incidentes sobre o imóvel 
transferido ao Estado por sucessão de entidade da Administração Pública Estadual 
não impedem a sua aquisição, devendo ser informado à Procuradoria-Geral do 
Estado.

Seção V
Usucapião

Art. 552. A modalidade de aquisição por usucapião poderá ser adotada quando 
verifi cadas as condições previstas em lei.
Art. 553. No processo de solicitação para usucapir, que possui tramitação judicial 
própria, deverão constar, no mínimo:
I  - documentos comprobatórios do histórico de ocupação do imóvel, o justo título 
ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a 
natureza e o tempo da posse;
II - planta e memorial descritivo assinado por profi ssional legalmente habilitado, 
com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de 
fi scalização profi ssional, e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na 
matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confrontantes;
III - certidão da matrícula ou transcrição do imóvel usucapiendo, emitida pelo 
Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária da situação do bem, se houver;
IV - parecer da unidade administrativa da Secretaria de Estado responsável pela 
gestão do patrimônio do Estado do Paraná quanto a análise dos documentos 
instrutores para abertura do processo de usucapião.
Parágrafo único. O processo deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral do 
Estado, para distribuição à unidade com atuação perante o foro da situação do 
imóvel usucapiendo.

Seção VI
Da Determinação Judicial

Art. 554. Constituem possibilidades de aquisição imobiliária por determinação 
judicial, entre outras:
I  - dação em pagamento;
II - ato judicial de adjudicação.
Art. 555. Na tramitação das possibilidades de que trata o artigo anterior, a 
Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná 
deverá ser consultada para verifi car se o recebimento de bens assim classifi cados 
reveste-se, de fato, de interesse público e para efetiva utilização pelo Estado, 
condições sem as quais inexistirá razão para o recebimento do bem.
Art. 556. A eventual alienação de bens incorporados via dação em pagamento ou 
procedimentos judiciais, dispensa lei autorizatória, podendo ser autorizado por ato 
da autoridade competente.

Seção VII
Da Desapropriação

Art. 557. A Administração Pública do Estado do Paraná, quando houver 
justifi cado interesse público devidamente comprovado que recaia sobre área 
considerada indispensável à consecução do interesse coletivo envolvido, poderá 
declará-la de utilidade pública por Decreto do Chefe do Poder Executivo, com 
vistas a promover-lhe, no todo ou em parte, a desapropriação.
  Art. 558. Antes do início dos trâmites processuais pertinentes, em se tratando 
de imóvel que vise suprir necessidade de instalação, o órgão ou ente interessado 
deverá consultar a Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio 
do Estado do Paraná quanto à eventual existência de bem imóvel de propriedade 
do Estado disponível e que atenda à demanda, conforme localização, descrição 
física e destinação informadas, bem como a impossibilidade de permuta com outro 
imóvel.
  Art. 559. O pedido de declaração de utilidade pública deverá ser encaminhado ao 
Chefe do Poder Executivo instruído com os seguintes documentos:
  I - solicitação do Titular do órgão ou ente interessado, com a devida justifi cativa 
do interesse público para a escolha da (s) área (s) e enquadramento em, ao menos, 
uma das hipóteses previstas no art. 5º do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho 
de 1941;
II - descrição da (s) área (s) objeto da declaração de utilidade pública, referendado 
por projeto ou memorial descritivo, e a estimativa de valor da desapropriação;
  III - indicação da disponibilidade orçamentária e fi nanceira sufi ciente para 
cobertura da respectiva estimativa de despesa;
  IV - minuta de decreto;
  V - ato do Titular do órgão ou ente, ratifi cando a regularidade dos documentos 
técnicos que instruem o processo administrativo.
  Parágrafo único. O procedimento de que trata este artigo aplica-se, no que 
couber, à declaração de utilidade pública para outras formas de intervenção do 
estado na propriedade privada.
Art. 560. Havendo discordância do expropriado com o valor da avaliação, a 
Procuradoria-Geral do Estado tratará das medidas judiciais cabíveis, que não 
impedem a antecipada imissão da posse do Estado sobre o bem desapropriado.

Seção VIII
Reversão

Art. 561. O imóvel doado poderá reverter ao patrimônio do doador quando o 
donatário não cumpriu o encargo assumido no tempo e forma devidas, devendo 
ser comprovado no processo:
I - que a reversão foi estabelecida em artigo da lei autorizatória da doação ou na 
Escritura Pública decorrente ou, eventualmente, na própria matrícula do imóvel;
II - que a condição para a qual se efetivou a doação não foi cumprida ou não há 
mais interesse no cumprimento da condição, em conformidade com os critérios 
elencados no inciso I;
III - que haja concordância do donatário com a reversão pedida;

Art. 562. Em caso de não obtenção da concordância entre doador e donatário, a 
reversão deverá ser conduzida mediante processo judicial.
Art. 563. Autorizada a reversão, deverão proceder-se às averbações cartoriais 
decorrentes, bem como as anotações no sistema próprio da Secretaria responsável 
pela gestão do patrimônio do Estado.

Seção IX
Permuta de Imóveis

Art. 564. A permuta tem como objetivo atender, precipuamente, às necessidades 
de instalação, com vistas a redução de despesas com aluguel dos órgãos e 
entidades públicas estaduais.
Art. 565. O procedimento de permuta será precedido de consulta formulada 
pelo órgão ou entidade pública estadual à Secretaria de Estado responsável pela 
gestão do patrimônio do Estado do Paraná, a fi m de que seja informado sobre a 
disponibilidade de imóvel do Estado do Paraná para atender suas necessidades 
de instalação.
§1º A solicitação de que trata o caput deste artigo deverá ser instruída com os 
elementos técnicos instrutores, contendo, detalhadamente, os motivos que 
justifi cam a necessidade instalação, bem com a indicação das características do 
imóvel, tais como localização, dimensão, tipologia da edifi cação e destinação, 
entre outros elementos físicos necessários para sua melhor caracterização.
§2º Não sendo encontrado, pela unidade administrativa da Secretaria de Estado 
responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná, imóvel de titularidade 
do Estado do Paraná com as caraterísticas detalhadas nos elementos técnicos 
instrutores ou outro que possa suprir a necessidade de instalação apresentada, 
caberá ao órgão ou entidade pública estadual interessado realizar buscas por 
imóveis disponíveis no acervo patrimonial da União ou do Município onde 
pretende se instalar, que possam ser cedidos ou doados para esse fi m, informando 
no protocolo o resultado da pesquisa.
§3º Encontrado imóvel disponível para formalização de cessão de uso ou doação 
no acervo patrimonial da União ou do Município onde pretende se instalar, 
caberá ao órgão ou entidade pública estadual fornecer os dados necessários para 
possibilitar que a unidade administrativa da Secretaria de Estado responsável pela 
gestão do patrimônio do Estado do Paraná dê continuidade ao processamento da 
formalização do instrumento respectivo.
§4º Se o imóvel disponível no acervo patrimonial da União ou do Município 
for apenas para fi ns de permuta, caberá ao órgão ou entidade pública estadual 
informar à unidade administrativa da Secretaria de Estado responsável pela gestão 
do patrimônio do Estado do Paraná:
I - os dados necessários para identifi cação e confi rmação da disponibilidade do 
(s) imóvel (is) disponível (is) no acervo patrimonial da União ou do Município;
II - a disponibilidade de imóvel (is) vinculado (s) ao requerente passível (is) de 
permuta, indicando, também, as informações necessárias para identifi cação no 
acervo estadual;
III - a indisponibilidade de imóvel (is) vinculado (s) passível (is) de permuta, caso 
em que competirá à unidade administrativa da Secretaria de Estado responsável 
pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná indicar a existência ou não de bem 
no acervo estadual; e
IV - documentação referente às condições de alienabilidade e disponibilidade do 
bem.
§5º Esgotados os procedimentos previstos nos §§1º ao 4º deste artigo, caberá 
à unidade administrativa da Secretaria de Estado responsável pela gestão do 
patrimônio do Estado do Paraná informar ao órgão ou entidade pública estadual 
da necessidade de instauração do procedimento de permuta com bens de terceiros.
§6º As avaliações dos imóveis envolvidos nas operações de permuta que tratam 
este Regulamento terão validade de 6 (seis) meses e serão realizadas pela 
Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná, 
por empresa especializada por ela contratada, ou por órgãos ou entidades públicas 
estaduais com habilitação para tanto e observarão parâmetros técnicos da Norma 
Brasileira de Regulamentação - NBR 14.653, ou norma que vier substituí-la.
§7º O prazo de validade da avaliação de que trata o §6º deste artigo poderá ser 
prorrogado por até 6 (seis) meses, caso inexistam alterações nas condições de 
mercado que implique aumento ou diminuição do valor do bem avaliado, a partir 
de laudo de técnico a ser fi rmado por profi ssional devidamente habilitado.
Art. 566. O procedimento de instauração de permuta será realizado por meio de 
ofício da autoridade competente do órgão ou entidade pública estadual interessada 
em promover a permuta direcionado ao Secretário de Estado responsável 
pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná, no qual serão informadas as 
características do imóvel para atender às necessidades do requerente, a informação 
sobre a disponibilidade de imóvel vinculado ao órgão ou ente estadual interessado 
passível de permuta e juntados os documentos que instruíram a consulta realizada 
na forma do art. 565 deste Regulamento.
Art. 567. Após processada a solicitação, e havendo imóveis do Estado do Paraná 
passíveis de permuta, caberá à unidade da Secretaria de Estado responsável pela 
gestão do patrimônio do Estado do Paraná realizar chamamento público, visando 
a manifestação de terceiros que tenham interesse em permutar imóveis de sua 
propriedade, que sejam compatíveis com as necessidades e características de 
instalação informadas pela Administração estadual.
§1º A relação de bens imóveis passíveis de permuta deverá ser previamente 
publicada no Diário Ofi cial do Estado do Paraná, por meio de Resolução do 
Titular da Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado 
do Paraná, devendo, também, ser disponibilizada por meio eletrônico.
§2º Para realização do chamamento público, a relação de bens imóveis deverá ter 
sido atualizada há, no máximo, 3 (três) meses da data de sua abertura.
§3º Para constar na relação de que trata o §1º deste artigo, a alienação dos imóveis 
deverá estar autorizada na forma do parágrafo único do art. 10 da Constituição 
Estadual.
§4º O aviso do edital de chamamento público deverá ser publicado no Diário Ofi cial 
do Estado do Paraná, em jornal de grande circulação na região ou localidade onde 
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o Estado do Paraná tenha interesse em receber propostas de imóveis para permuta 
e no sítio ofi cial do Estado, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias corridos para 
apresentação de propostas.
§5º O edital poderá adotar modelo padronizado, nos termos do Decreto n.º 3.203, 
de 2015, ou norma que vier substituí-lo, e conterá, entre outros elementos:
I - a relação de imóveis do patrimônio estadual aptos a serem permutados, 
avaliados nos termos da legislação vigente; e
II - as necessidades de instalações físicas e a localização do imóvel pretendido 
informada pelos órgãos e entidades públicas estaduais, com base nos dados 
extraídos dos elementos técnicos instrutores apresentados a unidade administrativa 
da Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do 
Paraná.
Art. 568. Realizado o chamamento público, o Estado do Paraná poderá:
I - realizar o procedimento licitatório, nos termos deste Regulamento e da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021, a fi m de julgar a proposta mais vantajosa à 
Administração;
II - realizar contratação direta, por inexigibilidade de licitação, em caso de 
inviabilidade de competição, com fundamento no art. 74, caput, da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021; ou
III - realizar contratação direta, caso venha a ser apresentada mais de uma 
proposta válida e seja demonstrada a existência de proposta, justifi cadamente, 
mais vantajosa aos interesses do Estado do Paraná, certifi cando-se do atendimento 
aos requisitos previstos na alínea c do inciso I do art. 76 da Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021.
§1º Considera-se proposta válida aquela que atenda aos requisitos estabelecidos no 
edital de chamamento público, incluindo todas as especifi cações e características 
informadas para o imóvel objeto de interesse da Administração estadual.
§2º Considera-se proposta mais vantajosa à Administração estadual aquela que 
atenda aos requisitos solicitados nos elementos técnicos instrutores dos órgãos 
e entidades públicas estaduais, sopesados os aspectos de economicidade, 
localização, metragens, entre outros julgados de maior relevância, além das 
melhores condições de interesse da Administração estadual.
§3º Para certifi cação de que os preços atinentes aos imóveis ofertados estejam 
compatíveis com os de mercado, será elaborado laudo de avaliação, conforme 
disposto no art. 572 deste Regulamento.
§4º Para fi ns de aplicação dos incisos II ou III do caput deste artigo, o órgão ou 
entidade estadual que pretenda utilizar o imóvel será convocada para, no prazo de 
30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, analisar as propostas apresentadas, 
encaminhando à Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do 
Estado do Paraná a justifi cativa de interesse, comprovado o preenchimento do 
devido enquadramento legal.
§5º O não cumprimento do prazo indicado no §4º deste artigo implicará desistência 
tácita do prosseguimento da permuta do imóvel apresentado em chamamento 
público, independentemente da prática de qualquer ato.
§6º Na elaboração da justifi cativa, nos casos de dispensa ou de inexigibilidade 
de licitação, o órgão ou entidade pública estadual interessada na permuta deverá 
considerar, entre outros requisitos, fatores econômicos como o custo para 
manutenção do bem a ser permutado com o imóvel ofertado, o custo de eventual 
desmobilização de prédio atualmente ocupado, bem como as despesas que 
deixarão de ser pagas com a realização da permuta.
§7º De posse da justifi cativa mencionada no §4º deste artigo, caberá ao Secretário 
de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná editar o ato 
de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.
§8º O ato de dispensa ou de inexigibilidade de licitação terá como motivo 
vinculante a justifi cativa apresentada pelo órgão ou entidade pública estadual 
interessada.
§9º A apresentação de propostas válidas não implica a obrigatoriedade de a 
Administração realizar a permuta.
Art. 569. Sem prejuízo de outros documentos, no processo administrativo de 
permuta baseado nas situações previstas nos incisos II ou III do art. 568 deste 
Regulamento, observadas as respectivas modalidades, deverá constar:
I   - declaração de indisponibilidade de imóvel estadual apto a atender às 
necessidades de instalação apresentadas pelo órgão ou entidade pública estadual;
II  - requerimento para a realização de permuta, formulado pelo órgão ou entidade 
pública estadual, acompanhado dos elementos técnicos instrutores;
III - autorização do Titular da Secretaria de Estado responsável pela gestão do 
patrimônio do Estado do Paraná para a abertura do processo de chamamento 
público;
IV - relação de imóveis estaduais passíveis de permuta, com o valor da avaliação e 
alienação autorizada pela Assembleia Legislativa do Paraná, que serão oferecidos 
em chamamento público;
V  - manifestação do órgão de consultoria jurídica, aprovando a minuta do edital 
de chamamento público;
VI  - edital de chamamento público e o aviso de publicação;
VII - propostas apresentadas por terceiros com a 
respectiva documentação;
VIII - manifestação elaborada pelo órgão ou entidade pública estadual que será 
contemplada com a permuta, trazendo, justifi cadamente, as razões de escolha do 
imóvel;
IX - minuta de ato de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, a ser assinado 
pelo Titular da Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio 
do Estado do Paraná, com estrita vinculação à justifi cativa apresentada na 
manifestação do órgão ou entidade pública estadual;
X - manifestação do órgão de consultoria jurídica, para fi ns de exercício prévio 
do controle da legalidade administrativa relacionado ao ato de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação, assim como para exame e aprovação da minuta do 
contrato de permuta;
XI - ato declaratório de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, devidamente 
assinado pelo Titular da Secretaria de Estado responsável pela gestão do 
patrimônio do Estado do Paraná, cujo extrato deverá ser publicado; e

XII - contrato de permuta celebrado pela Administração estadual e a publicação 
do respectivo extrato.
Art. 570. Constituem condições para que os imóveis que integram o patrimônio 
do Estado do Paraná sejam ofertados à permuta não haver interesse público, 
econômico ou social em manter o imóvel sob seu domínio, nem inconveniência 
quanto à preservação ambiental e à segurança pública que possa decorrer da 
extinção da propriedade.
Parágrafo único. As condições previstas no caput deverão ser demonstradas 
previamente à publicação do edital de chamamento público, mediante Parecer 
Técnico da Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado 
do Paraná.
Art. 571. Os imóveis de terceiros ofertados para permuta deverão estar 
regularmente transcritos ou matriculados no respectivo Cartório de Registro 
de Imóveis em nome do particular que tenha se apresentado ao chamamento 
público, além de estarem completamente livres e desembaraçados de quaisquer 
dívidas, impostos, taxas e ônus reais, inclusive quanto a ações reais e pessoais 
reipersecutórias.
Art. 572. A avaliação dos imóveis que serão objeto de permuta deverá observar 
critérios técnicos e legais pertinentes ao tema e, no que couber, a Norma Brasileira 
de Regulamentação - NBR 14.653, ou norma que vier substituí-la.
§1º As avaliações dos imóveis envolvidos nas operações de permuta que tratam 
este Regulamento serão realizadas pela Secretaria de Estado responsável pela 
gestão do patrimônio do Estado do Paraná, ou empresa especializada por ela 
contratada, ou por órgãos ou entidades públicas estaduais com habilitação para 
tanto.
§2º O preço mínimo para as alienações será fi xado com base no valor de avaliação 
do imóvel, estabelecido em laudo, cujo prazo de validade será de, no máximo, 6 
(seis) meses.
§3º o prazo de validade da avaliação de que trata o §2º do caput deste artigo poderá 
ser prorrogado por até 6 (seis) meses, caso inexistam alterações nas condições 
de mercado que implique aumento ou diminuição do valor do bem avaliado, a 
partir de laudo de técnico a ser fi rmado por profi ssional devidamente habilitado, 
inscrito no CREA ou no CAU, ou conselho que venha a abrigar profi ssionais aptos 
a avaliação monetária de imóveis.
Art. 573. Os valores dos imóveis a permutar deverão guardar proximidade, sendo 
que, na hipótese de o imóvel de interesse do Estado do Paraná ser mais valioso 
que o seu disponibilizado à permuta, a contratação fi ca condicionada a que o 
interessado abra mão de qualquer complementação fi nanceira.
Parágrafo único. Não será devido ao particular quaisquer indenizações ou 
ressarcimentos, devendo o proprietário do imóvel objeto da permuta abdicar em 
caráter irrevogável e irretratável de quaisquer valores que porventura possa julgar-
lhe como devidos.
Art. 574. Sendo o valor do imóvel de terceiro a permutar inferior ao da avaliação 
do imóvel disponibilizado para permuta, deverá o particular complementar a 
diferença, mediante recolhimento de GR-PR, em favor do Estado do Paraná, 
desde que a diferença apurada não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do 
valor do imóvel que será ofertado pelo Estado o Paraná, previamente à assinatura 
do Contrato de Permuta.
Parágrafo único. Nos termos dispostos no art. 44 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, é vedada a aplicação da diferença pecuniária descrita no 
caput deste artigo para o fi nanciamento de despesa corrente, salvo se destinada 
por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
Art. 575. As permutas de imóveis da Administração Pública estadual poderão 
ser realizadas com a entrega, por parte da Administração, de um ou mais imóveis 
e com o recebimento de um ou mais imóveis de terceiro, desde que os valores 
das respectivas avaliações sejam equivalentes e exista interesse do requerente na 
aquisição de mais de um imóvel, previamente defi nido nos elementos técnicos 
instrutores.

Subseção I
Disposições Especiais

Art. 576. Aplicam-se às entidades autárquicas e fundacionais públicas estaduais 
todos os procedimentos previstos neste Regulamento.
Art. 577. Aplicam-se subsidiariamente à permuta de imóveis de que trata este 
Regulamento as disposições sobre compra e venda previstas na legislação civil, 
bem como o de Manual Gestão de Bens Imóveis, aprovado pelo Decreto n.º 4.120, 
de 2016, ou outro que vier substituí-lo.
Art. 578. A permuta de imóveis terá preferência à locação, devendo o órgão 
ou entidade pública estadual proceder, na ordem a seguir, o atendimento de sua 
necessidade de ocupação de imóvel mediante:
I  - utilização de imóvel não utilizado ou subutilizado constante no acervo 
patrimonial da Administração Pública Estadual;
II  - utilização de imóvel não utilizado ou subutilizado constante no acervo 
patrimonial da Administração Pública Municipal;
III  - utilização de imóvel não utilizado ou subutilizado constante no acervo 
patrimonial da Administração Pública Federal;
IV  - permuta com imóvel de terceiros;
V  - locação, compra ou outro meio idôneo.
Art. 579. Poderá ser excepcionado, pela autoridade competente do órgão ou 
entidade pública estadual interessada na locação, o cumprimento do inciso IV do 
art. 578 deste Regulamento quando se tratar de:
I - locação de imóveis para atender a programas ou ações de caráter temporário, 
que exijam a ocupação de imóveis por prazo igual ou inferior a 4 (quatro) anos;
a) Em caso de necessidade de renovação de locação para atender a execução de 
programa ou ações com prazo determinado, deverá ser reanalisada a exceção de 
que trata o caput deste artigo considerando-se apenas o prazo da renovação.
II  - programas para fi ns de assentamentos de caráter social;
III - programas que exijam ocupação em datas previamente delimitadas por lei 
específi ca, havendo comprovação da inviabilidade temporal da integração no 
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procedimento de permuta;
IV - programas e ações para atender situações de emergência ou calamidade 
pública;
V - situação decorrente de adaptação, manutenção ou fato imprevisto no imóvel 
ocupado que impeça temporariamente sua utilização;
VI - no caso de serviços excepcionais de relevante interesse público, justifi cado 
pelo titular da pasta.
Parágrafo único. Poderá ser excepcionado, pelo Titular da Pasta responsável pela 
gestão do patrimônio do Estado do Paraná, o cumprimento do inciso IV do art. 578 
em situações não previstas nos incisos I a VI do art. 579, mediante apresentação de 
justifi cativa devidamente fundamentada e ratifi cada pela autoridade competente 
do órgão ou entidade pública estadual interessada na locação.
Art. 580. Os contratos de locação de imóveis utilizados para execução de serviços 
públicos de caráter continuado, poderão ser prorrogados/renovados, desde que 
seja comprovado o início do processo de permuta, fi cando eventual prorrogação/
renovação subsequente condicionada ao seu encerramento.
Art. 581. O Titular da Pasta responsável pela gestão do patrimônio do Estado do 
Paraná poderá editar normas regulamentares, com vistas a melhor execução deste 
Regulamento.

CAPÍTULO II
LOCAÇÕES

Seção I
Disposições Gerais

Art. 582. As locações de bens imóveis observará as regras gerais e procedimentos 
para a contratação de serviços regulados neste Regulamento.
Art. 583. As locações de imóveis pela Administração estadual deverá, nos termos 
do art. 51 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, ser precedida de licitação e avaliação 
prévia, que levará em conta o estado de conservação do bem, os custos das 
adaptações necessárias e o prazo de amortização dos investimentos necessários.
Parágrafo único. Excetua-se da obrigatoriedade da licitação prévia a hipótese 
prevista no inciso V do art. 74 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 584. A locação tem como objetivo atender as necessidades de instalação da 
Administração estadual, e poderá ser concretizada quando:
I - inexistir imóvel no acervo patrimonial do Estado do Paraná que atenda as 
necessidades de instalação indispensáveis para a prestação do serviço público;
II - inexistir imóvel público sob domínio da União, Distrito Federal ou Município 
disponibilizável ao Estado do Paraná:
a) a título gratuito, que atenda as necessidades de instalação indispensáveis para a 
prestação do serviço público; ou
b) a título oneroso, cujas condições sejam mais favoráveis comparadas à locação; 
e
III - reste impossibilitada a realização de permuta com outro imóvel público ou 
particular.
§1º Aplica-se subsidiariamente as normas regulatórias da permuta de bens imóveis 
à locação de bens imóveis.
§2º A Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do 
Paraná poderá editar normas regulamentares, com vistas a melhor execução das 
normas deste Capítulo.
Art. 585. Os contratos poderão ser fi rmados pelo prazo de 12 (doze) meses, no 
mínimo, e de 60 (sessenta) meses, no máximo.
§1º Para que as locações com prazo inicial superior a 12 (doze) meses sejam 
autorizadas, deverá o interessado demonstrar:
I  - a vantagem econômica na fi xação do prazo de vigência por período superior 
a 12 (doze) meses, demonstrada mediante a redução signifi cativa do valor do 
aluguel mensal em comparação com o valor médio de mercado, atestado em laudo 
de avaliação; e
II - a preservação da vantagem econômica do contrato de locação, aferida por 
verifi cação anual, facultando-se ao Estado renegociar o valor do aluguel à luz das 
novas condições do mercado ou, frustrada a renegociação, rescindir o contrato 
sem ônus para o Erário.
§2º Os contratos poderão ser prorrogados por período igual ao inicialmente 
estabelecido e, assim, sucessivamente, até que seja atingido o prazo máximo de 
60 (meses), observado o disposto no §1º deste artigo para prorrogações por prazo 
superior a 12 (doze) meses.
§3º Findo o prazo contratual, inicial ou prorrogado, é facultada a celebração de 
novo contrato de locação do mesmo imóvel, em conformidade com as regras 
estampadas no presente Regulamento.
Art. 586. Os contratos poderão ter cláusula de reajuste do valor do aluguel, com 
periodicidade nunca inferior à anual, devendo fi xar, nesse caso, a época e as 
condições a que fi carão sujeitos os reajustes.
§1º O reajuste a que se refere este artigo será efetuado por apostila ao contrato, 
de forma automática, independente de solicitação do locador, e calculado com 
base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, da 
Fundação Getúlio Vargas, ou, se for extinto, outro índice que o substitua, a critério 
da Administração.
§2º A unidade competente deverá elaborar o seu respectivo dirigente ou titular 
deverá aprovar o cálculo do reajuste, bem como autorizar o pagamento do aluguel 
atualizado e de seus consectários.
§3º O demonstrativo dos cálculos será publicado na Imprensa Ofi cial do Estado, 
no prazo de até 20 (vinte) dias de sua aprovação.

Seção II
Procedimentos

Art. 587. O procedimento de locação será iniciado por meio de requerimento à 
Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná, 
conforme modelo aprovado pela unidade administrativa da secretaria responsável 
pela gestão do patrimônio imobiliário do Estado do Paraná, contendo:
I    - justifi cativa para a locação do imóvel;

II - indicação do município/região onde pretende imóvel para instalação;
III  - nome do Órgão/Entidade e/ou setor/unidade que utilizará o imóvel;
IV  - número de funcionários que atuarão no local;
V  - principais atividades que serão desenvolvidas no imóvel, com destaque para a 
necessidade de realização de atendimento ao público;
VI - estimativa da dimensão total de área construída, número e tamanho das salas;
VII  - necessidade e número de vagas de estacionamento;
VIII  - necessidade de área externa livre e respectivo tamanho; e
IX  - outros elementos julgados necessários, 
justifi cativa da necessidade da utilização do imóvel pretendido.
Art. 588. Recebido o requerimento de que trata o artigo anterior, a Secretaria de 
Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná verifi cará a 
existência de imóvel ocioso que atenda às necessidades apresentadas, que será 
imediatamente informada ao interessado caso localizada.
§1º Aceito o imóvel, a Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio 
do Estado do Paraná providenciará a transferência da carga patrimonial do imóvel 
para o interessado.
§2º Confi rmada a inexistência de imóvel disponível, deverá o interessado instaurar 
procedimentos que apurem a possibilidade de permuta com bens imóveis de 
terceiros, com vistas a redução de despesas com aluguel dos órgãos e entidades 
públicas estaduais, conforme disposto na Seção IX deste Título.
§3º Justifi cada as impossibilidades de prosseguimento dos trâmites descritos nos 
§§1º e 2º do caput deste artigo, poderá ser processada a solicitação de locação 
do imóvel e encaminhada para deliberação da autoridade máxima do órgão ou 
entidade solicitante, com vistas a autorizar a locação.
Art. 589. Dar-se-á continuidade ao processo de locação com a juntada dos 
seguintes documentos pelo órgão ou entidade pública estadual interessada na 
locação:
I - comprovação das causas que autorizam a locação do imóvel, dispostas no art. 
584 deste Regulamento;
II - elementos técnicos instrutores, contendo, detalhadamente, os motivos que 
justifi cam a necessidade instalação, sua singularidade para atendimento do 
interesse público e a vantagem para a Administração com a locação, bem com 
a indicação das características do imóvel, tais como localização, dimensão, 
tipologia da edifi cação e destinação, entre outros elementos físicos necessários 
para sua melhor caracterização;
III - as razões pelas quais o imóvel escolhido é o único que pode satisfazer as 
necessidades de instalação e localização, de forma a justifi car contratação por 
dispensa ou inexigibilidade de licitação;
IV - identifi cação do (s) locador (es), efetuado pela apresentação dos seguintes 
documentos:
a) Cédula de identidade (RG) e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), se pessoa física;
b) Registro comercial, no caso de microempresário individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, em se tratando de sociedades por 
ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.
d) comprovante de inscrição do ato constitutivo, em se tratando de sociedades 
civis, acompanhada de ato formal de designação da diretoria em exercício, ou, em 
caso de diretor pessoa jurídica, acompanhados dos documentos comprobatórios 
desta e de seu representante legal.
V - Certidão atualizada da matrícula ou transcrição do imóvel expedida pelo 
competente Cartório de Registro de Imóveis da Comarca onde se encontra o 
mesmo, que identifi que o terreno registrado em nome do Locador e a edifi cação 
existente averbada/registrada no respectivo documento cartorial do imóvel, nos 
termos do art. 167, inciso II, item 4, da Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973:
a) caso a edifi cação não esteja averbada na matrícula/transcrição do imóvel e não 
seja localizado na região outro imóvel com edifi cação averbada que atenda às 
necessidades do órgão ou entidade, o setor administrativo, poderá ser efetivada 
a locação do imóvel nestas condições desde que devidamente justifi cada e 
comprovada tal circunstância;
b) no caso previsto na alínea “a” do inciso V, previamente a formalização do 
termo aditivo de prorrogação de contrato de locação de imóvel, o locador deverá 
assinar o termo de compromisso de averbação da edifi cação, no qual o mesmo 
se compromete a providenciar a averbação da edifi cação no prazo de 12 (doze) 
meses, sob pena de não prorrogação do contrato.
VI   - documentação comprobatória de regularidade fi scal e trabalhista;
VII  - instrumento de mandato, contendo poderes para celebrar e fi rmar contrato 
em nome do representado;
VIII - croquis ou planta que mostre as divisões internas da edifi cação que se 
pretende locar;
IX  - formulário contendo a descrição das condições gerais do imóvel, conforme 
modelo aprovado pela unidade administrativa da secretaria responsável pela 
gestão do patrimônio imobiliário do Estado do Paraná, preenchido e assinado 
pelo engenheiro integrante do quadro de servidores do interessado ou do ente 
responsável pelo planejamento, a coordenação e a execução de projetos, obras 
e serviços de engenharia de edifi cações do Estado do Paraná, pelo locador e pelo 
representante legal do órgão interessado;
X  - parecer técnico elaborado por engenheiro ou arquiteto integrante do quadro 
de servidores do órgão ou entidade interessada, preferencialmente, ou do ente 
responsável pelo planejamento, a coordenação e a execução de projetos, obras 
e serviços de engenharia de edifi cações do Estado do Paraná quando o órgão ou 
entidade não dispuser desses profi ssionais em seu quadro funcional;
XI  - aceite do locador no laudo de avaliação ou em documento próprio, quando o 
valor da avaliação for inferior à sua proposta inicial;
XII - documentação comprobatória da disponibilidade fi nanceira e orçamentária 
para fazer frente a despesa prevista para o exercício fi nanceiro em que iniciado o 
período locatício;
XIII - minuta do contrato de locação, conforme modelo aprovado pela unidade 
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administrativa da secretaria responsável pela gestão do patrimônio imobiliário do 
Estado do Paraná;
XIV - manifestação jurídica sobre a adequação jurídica da minuta do contrato, do 
edital de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade.
Art. 590. Recebido o requerimento de que trata o artigo anterior, a Secretaria de 
Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná verifi cará a 
existência de imóvel ocioso que atenda as necessidades apresentadas, que será 
imediatamente informada ao interessado caso localizada.
§1º Aceito o imóvel, a Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio 
do Estado do Paraná providenciará a transferência da carga patrimonial do imóvel 
para o interessado.
§2º Confi rmada a inexistência de imóvel disponível ou se, justifi cadamente, o 
localizado pela Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do 
Estado do Paraná for recusado pelo interessado, será processada a solicitação de 
locação do imóvel e encaminhada para deliberação do Titular do órgão ou entidade 
solicitante, com vistas a autorizar a locação.
Art. 591. Autorizada a locação, competirá ao interessado providenciar:
I   - a assinatura do contrato de locação do imóvel pelo Titular do órgão ou entidade, 
pelo locador ou seu representante legal e pelas testemunhas instrumentárias;
II   - o empenho da despesa;
III - a publicação do extrato do contrato e/ou do ato de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação no Diário Ofi cial do Estado, e a divulgação no sítio eletrônico ofi cial 
do órgão ou entidade contratante, em até 20 (vinte) dias úteis após sua assinatura;
IV - a entrega ao locador de uma via do contrato assinada, acompanhado de uma 
via da descrição das condições gerais do imóvel;
V  - o arquivamento de uma via, física ou digital, do contrato de locação para 
formação do livro de contratos do respectivo órgão ou entidade;
VI - o cadastro do contrato no Sistema de Gestão de Materiais – GMS, nos termos 
do Decreto n.º 5.880, de 7 de outubro de 2020, ou outro que vier substituí-lo.
Art. 592. Nenhum pagamento será efetuado antes da publicação dos extratos da 
dispensa ou inexigibilidade de licitação e/ou do contrato no Diário Ofi cial do 
Estado do Paraná.

Seção III
Alterações Contratuais e Termos Aditivos

Art. 593. As prorrogações de prazo ou as alterações nas condições da locação 
serão celebradas por meio termo aditivo, autuado em processo próprio e apensado 
àquele em que foi celebrado o contrato original.
Art. 594. Quaisquer alterações contratuais somente poderão ser efetuadas durante 
o prazo de vigência do contrato.
Parágrafo único. Encerrado o prazo de vigência previsto no contrato, nenhuma 
alteração poder-lhe-á ser efetuada.
Art. 595. No processamento do termo aditivo deverão ser atualizados os 
documentos de que tratam os incisos, IV a VII e XII a XIV do art. 589 deste 
Regulamento, bem como instruído o processo com:
I - a minuta do termo aditivo, conforme modelo aprovado pela unidade 
administrativa da secretaria responsável pela gestão do patrimônio imobiliário do 
Estado do Paraná; e
II - manifestação jurídica sobre a adequação jurídica da minuta do termo aditivo.
Art. 596. Admitir-se-á a alteração do locador em caso de alteração subjetiva na 
propriedade do imóvel locado, a qual será efetuada por termo aditivo.
Parágrafo único. No processamento do termo aditivo de que trata o caput deste 
artigo deverá o processo ser instruído com os documentos de que trata tratam os 
incisos, IV a VII e XIII e XIV do art. 589 deste Regulamento, bem como instruído 
o processo com:
I - a minuta do termo aditivo, conforme modelo aprovado pela unidade 
administrativa da secretaria responsável pela gestão do patrimônio imobiliário do 
Estado do Paraná; e
II - manifestação jurídica sobre a adequação jurídica da minuta do termo aditivo.
Art. 597. Tratando-se de aditivo para alteração da área do imóvel locado, o 
processo deverá ser instruído com documentos de que trata tratam os incisos, IV a 
XIII do art. 589 deste Regulamento, bem como instruído o processo com:
I - a minuta do termo aditivo, conforme modelo aprovado pela unidade 
administrativa da secretaria responsável pela gestão do patrimônio imobiliário do 
Estado do Paraná; e
II - manifestação jurídica sobre a adequação jurídica da minuta do termo aditivo.

Seção IV
Término da Locação, Indenização e Despesas Extraordinárias

Art. 598. O término da locação dar-se-á pelo advento de seu termo fi nal ou por 
rescisão.
Art. 599. A rescisão do contrato de locação poderá se dar por ato unilateral ou por 
mútuo consentimento, conforme disciplinado no contrato.
Art. 600. Da intenção de rescindir consensualmente o contrato deverá a parte 
interessada notifi car os demais envolvidos com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias.
Art. 601. A pedido do (s) locador (es), poderão ser-lhe indenizados os valores 
decorrentes de eventuais reformas necessárias para entrega do imóvel locado no 
estado em que se encontrava no ato da locação, conforme descrição das condições 
gerais do Imóvel.
§1º Caberá ao setor especializado do ente responsável pelo planejamento, 
a coordenação e a execução de projetos, obras e serviços de engenharia de 
edifi cações do Estado do Paraná efetuar o levantamento das condições atuais 
do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em cotejo com o contido nas 
descrições gerais do imóvel prévia à locação, manifestando quanto a necessidade 
de reformas ou reparos para restituir o imóvel às condições iniciais da locação, e, 
em caso positivo, do respectivo orçamento.
§2º No orçamento de que trata o §1º deste artigo não deverá ser computado 

Benefícios de Despesas Indiretas- BDI.
§3º O (s) locador (es) deverá (ão) apresentar 3 (três) orçamentos das reformas 
ou reparos para os quais requer indenização, caso não concorde com a avaliação 
realizada pelo ente responsável pelo planejamento, a coordenação e a execução de 
projetos, obras e serviços de engenharia de edifi cações do Estado do Paraná decidir 
sobre a procedência ou não da discordância e estabelecer o valor da indenização.
Art. 602. O acordo para pagamento da indenização de reformas ou reparos será 
formalizado em instrumento próprio, conforme modelo utilizado pela Secretaria 
de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná, processado 
em protocolo administrativo que deverá ser apensado ao da contratação original.
Parágrafo único. Não havendo acordo, poderá a Administração efetuar o 
pagamento do valor incontroverso da indenização, discutindo apenas o saldo.
Art. 603. As despesas ordinárias de condomínio são de responsabilidade do órgão 
ou entidade locatária, que fará o seu pagamento diretamente à administração do 
condomínio.
Art. 604. As despesas extraordinárias do condomínio são de responsabilidade do 
(s) proprietário (s) do imóvel.
Parágrafo único. Consideram-se despesas extraordinárias de condomínio aquelas 
que não se refi ram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente:
I   - obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;
II   - pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como 
das esquadrias externas;
III  - obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
IV - indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, 
ocorridas em data anterior ao início da locação;
V - instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de acessibilidade, de 
telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer;
VI  - despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
VII - constituição de fundo de reserva.

Seção V
Disposições Especiais

Art. 605. Salvo disposição contratual em contrário, o pagamento dos tributos e 
do prêmio de seguro complementar contra incêndio é de responsabilidade do (s) 
locador (es).
Art. 606. A Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado 
do Paraná poderá regulamentar procedimentos e instituir modelos de formulários 
e minutas de instrumentos, os quais serão de utilização obrigatória pelos órgãos e 
entes do Poder Executivo do Estado do Paraná.
Parágrafo único. As minutas de contrato e de termos aditivos para serem 
instituídas pela Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do 
Estado do Paraná deverão observar as normas do Decreto n.º 3.203, de 25 de 
dezembro de 2015, ou as que o substituir.
Art. 607. Enquanto não aprovados os novos modelos de formulários e termos 
aditivos, art. 619a Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do 
Estado do Paraná poderá editar ato permitindo a utilização daqueles constantes no 
Manual de Procedimentos para Locações de Imóveis, aprovado pelo Decreto n.º 
8.286, de 21 de novembro de 2017, no que não for contrário às normas do presente 
Regulamento.

CAPÍTULO III
LOCAÇÃO SOB DEMANDA

Art. 608. A Administração Pública poderá fi rmar contratos de locação de bens 
móveis e imóveis, nos quais o locador realiza construção ou reforma substancial, 
com ou sem aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem 
especifi cado pela Administração, o qual não se encontrará limitados aos prazos do 
§1º do art. 585 deste Regulamento.
§1º A contratação referida no caput deste artigo sujeita-se à mesma disciplina de 
inexigibilidade e de licitação aplicável às locações comuns.
§2º Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 da Lei Federal n.º 
14.133, de 2021, a locação de imóveis sob demanda deverá ser precedida de 
licitação e avaliação prévia do bem, e no caso de reforma substancial, do seu 
estado de conservação, dos custos de adaptações e, em todos os casos, do prazo de 
amortização dos investimentos necessários.
§3º O estudo técnico preliminar deverá defi nir o preço a ser pago pelos alugueres 
e as regras de atualização do contrato;
§4º O valor da locação sob demanda de que trata o caput deste artigo, no caso 
da locação sob demanda sem a reversão dos bens à Administração, não poderá 
exceder, ao mês, 1% (um por cento) do valor do bem locado.
§5º Se previsto no contrato, poderá ocorrer a reversão dos bens à Administração 
Pública, caso em que o valor da locação não se sujeita ao limite estabelecido no §3º, 
desse artigo, devendo a Administração estabelecer as condições de amortização do 
bem ao longo do contrato, atendendo à sua capacidade econômica e os critérios 
fi nanceiros que resultem em maior vantajosidade no negócio.
§6º Quando o terreno onde será construído o imóvel for de propriedade da 
Administração, o contrato sob demanda será, obrigatoriamente, com reversão do 
bem à Administração;
§7º A regra a que se refere o §6º do caput deste artigo deverá constar expressamente 
no edital para a contratação de locação sob demanda.
§8º Poderá ser dispensado o direito de revisão do valor dos alugueres durante o 
prazo de vigência do contrato de locação sob demanda.
§9º Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pela Administração e sem 
culpa do locador, compromete-se a locatária a cumprir a multa convencionada, 
que não excederá à soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo fi nal da 
locação.
Art. 609. A Administração Pública estadual deverá instruir o processo para a 
locação sob demanda com os seguintes elementos:
I  - caracterização da efetiva necessidade do imóvel, com demonstração de que 
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o imóvel até então, se em uso não atende mais ao interesse público nem 
comporta readequação;
II   - caracterização da área a qual se necessita um imóvel para o atendimento 
das fi nalidades públicas, bem como a localização com as respectivas coordenadas 
geográfi cas, estabelecendo a sua abrangência;
III   - demonstração dos requisitos do art. 578 deste Regulamento;
IV  - estudo técnico preliminar deverá analisar as alternativas possíveis, em 
especial os aspectos relativos ao custo-benefício de cada uma das alternativas 
analisadas e os respectivos riscos envolvidos, os valores a serem dispendidos, as 
vantagens e as desvantagens de cada uma delas.
V  - prova de que a junção do serviço de locação com o de execução indireta do 
projeto e ou obra enseja economia de escala e que a locação sob encomenda não 
ofende o princípio do parcelamento do objeto, conforme inciso VIII do art. 18 da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
VI  - demonstração da compatibilidade do preço exigido com aqueles praticados 
no mercado, à época da efetiva locação do imóvel, com base em parecer técnico 
elaborado por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro de servidores do 
órgão ou entidade interessada, preferencialmente, ou da Paraná Edifi cações 
quando o órgão ou entidade não dispuser desses profi ssionais em seu quadro 
funcional
VII - estabelecimento antecipado dos valores máximo e mínimo admitidos, em 
razão da necessária previsão de dotação orçamentária;
VIII - demonstração de que as necessidades de instalação e localização 
condicionam a escolha de determinado imóvel, nos casos que a licitação for 
inexigível, em respeito ao inciso IV, do art. 67, da Lei nº 20.656, de 2021.

CAPÍTULO IV
ALIENAÇÃO E CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Art. 610. A alienação de bens da Administração Pública do Estado do Paraná, 
subordinada à existência de interesse público devidamente justifi cado, será 
precedida de avaliação, realizada de acordo com a Norma Brasileira de 
Regulamentação - NBR 14.653 ou norma que vier substituí-la, e obedecerá às 
seguintes normas:
I  - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às 
fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade 
leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de:
a) dação em pagamento;
b) doação, permitida, exclusivamente, se o benefi ciário for pessoa jurídica de 
direito público, de qualquer esfera de governo, ou de personalidade jurídica de 
direito privado desde que organizações da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, ou 
ainda para fi ns de assentamentos de caráter social;
c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às 
fi nalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não 
ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pelo Estado do Paraná, 
segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;
d) investidura;
e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera 
de governo;
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, 
locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados 
ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;
g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, 
locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área 
de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas 
de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade 
da Administração Pública;
II  -  tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, 
dispensada a realização de licitação nos casos de:
a) doação, permitida exclusivamente para fi ns e uso de interesse social, após 
avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de 
outra forma de alienação, ou ainda em caso de inservibilidade ou desnecessidade;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação 
específi ca;
d) venda de títulos, observada a legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Administração 
Pública, em virtude de suas fi nalidades;
f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles 
dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública.
§1º A alienação de bens imóveis da Administração Pública Estadual cuja aquisição 
tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento 
dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na 
modalidade leilão.
§2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, 
cessadas as razões que justifi caram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da 
pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo benefi ciário.
§3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de 
uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a outro 
órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do 
imóvel
§4º Entende-se por investidura a:
I - alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou 
resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço 
que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) 
do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previstos 
em lei federal;
II - alienação, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, 

de imóvel para fi ns residenciais, construído em núcleo urbano anexo a usina 
hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e 
que não integre a categoria de bens reversíveis ao fi nal da concessão; e
III - alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área estadual rural, 
classifi cada como bem dominical e com área inferior ao módulo rural da região.
§5º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, 
obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de 
reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse 
público devidamente justifi cado.
§6º Na hipótese do §5º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel 
em garantia de fi nanciamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão 
garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador.
Art. 611. A concessão de Direito Real de Uso requer prévia autorização legislativa 
e licitação, ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Seção I
Da Alienação de Imóveis

Subseção I
Venda

Art. 612. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao 
licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do 
imóvel objeto da licitação.
Art. 613. As alienações onerosas de bens móveis e imóveis da Administração 
Pública Estadual, direta e indireta, serão realizadas pela Secretaria de Estado 
responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná, observada sua 
regulamentação interna, e adotará uma das seguintes modalidades:
I    - leilão administrativo, realizado por servidor público;
II - leilão, realizado por leiloeiro ofi cial contratado nos termos da legislação 
aplicável;
§1º As licitações utilizarão, preferencialmente, minuta de edital de licitação 
padronizada, previamente aprovada pela Procuradoria-Geral do Estado.
§2º O preço mínimo de venda dos bens a serem alienados será defi nido mediante 
avaliação prévia, que deverá observar parâmetros técnicos e legais pertinentes e, 
em se tratando de bens imóveis, no que couber, aos critérios da Norma Brasileira 
de Regulamentação - NBR 14.653, ou norma que vier substituí-la.
§3º O preço mínimo de venda poderá ser revisto quando a licitação for fracassada 
ou deserta.
§4º O laudo de avaliação será realizado, preferencialmente, pelos órgãos estaduais 
ou por empresa ou profi ssional especializado contratado.
Art. 614. O edital de licitação deverá ser elaborado de acordo, no que couber, com 
o disposto no art. 58 deste Regulamento e, ainda, o que segue:
I   - o objeto da licitação com a identifi cação e descrição de cada imóvel, 
especifi cando as suas localizações, características, limites, confrontações ou 
amarrações geográfi cas, medidas, ad corpus ou ad mensuram, inclusive de área;
II   - a menção da inexistência ou existência de ônus que recaiam sobre cada 
imóvel e, se for o caso, a circunstância de se encontrar na posse de terceiros, 
inclusive mediante locação;
III - a obrigatoriedade de cada adquirente de se responsabilizar, integralmente, 
pela reivindicação de posse do imóvel por ele adquirido, e nada alegar perante o 
Estado do Paraná, em decorrência de eventual demora na desocupação;
IV  - o valor de cada imóvel, apurado em laudo de avaliação;
V  - as condições de participação e de habilitação, especifi cando a documentação 
necessária, e, se for o caso, a comprovação do recolhimento da caução exigida;
VI   - as condições de pagamento;
VII  - as sanções para o caso de inadimplemento;
VIII - o critério de julgamento;
IX  - os prazos para celebração do contrato de compra e venda, promessa de 
compra e venda ou de permuta e para realização do registro junto ao cartório 
competente;
X   - a obrigatoriedade dos licitantes apresentarem propostas ou lances distintos 
para cada imóvel;
XI   - as hipóteses de preferência;
XII  - os encargos legais e fi scais de responsabilidade do arrematante e, no caso 
de aforamento, o foro;
XIII - a comissão do leiloeiro a ser paga pelo arrematante, se for o caso;
XIV - as sanções cominadas ao arrematante ou licitante vencedor, na hipótese de 
desistência ou não complementação do pagamento do preço ofertado;
XV  - a possibilidade de revigoração do lance ou proposta vencedora, na hipótese 
de desistência da preferência exercida;
XVI - a documentação necessária para celebração do respectivo termo ou contrato;
XVII - os horários, os dias e as demais condições necessárias para visitação dos 
imóveis; e
XVIII - os locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 
distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 
relativos à licitação e ao seu objeto.
§1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado 
pelo presidente da Comissão de Alienação de Imóveis, pelo leiloeiro ou pelo 
servidor especialmente designado para realização do leilão, permanecendo no 
processo de licitação e dele se extraindo cópias integrais ou resumidas, para sua 
divulgação e fornecimento aos interessados.
§2º Constituirá anexo do edital, dele fazendo parte integrante, a minuta do contrato 
a ser fi rmado entre o Estado do Paraná e o arrematante ou licitante vencedor.
§3º Os leilões de que tratam os incisos I e II do art. 613 deste Regulamento, 
deverão ser realizados na forma eletrônica, em sessões públicas, por meio de 
sistema que promova a comunicação por meio da internet, contemplando o uso de 
recursos de criptografi a e de autenticação que assegurem condições adequadas de 
segurança em todas as etapas da licitação.
§4º Excepcionalmente os leilões de que tratam os incisos I e II do art. 613 deste 
Regulamento poderão ser realizados sob a forma presencial se comprovada 
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inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que 
serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização.

Subseção II
Da Doação de Imóveis do Patrimônio Estadual

Art. 615. A doação de bens imóveis do patrimônio estadual, admitida nas hipóteses 
descritas na alínea “b” do inciso I do art. 610 deste Regulamento, observado ao art. 
10 da Constituição do Estado do Paraná, pressupõe a demonstração de interesse 
público devidamente justifi cado e será precedida de lei.
Art. 616. O processo de doação de imóveis do patrimônio estadual deverá ser 
instruído com a avaliação do bem, que deverá ser efetuada em conformidade 
com a NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, por 
profi ssional devidamente habilitado, inscrito no CREA ou no CAU.
I   - As avaliações que tratam do caput deste artigo terão a validade de 12 (doze) 
meses;
II  - O prazo de validade da avaliação de que trata o inciso I do caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses, caso inexistam alterações nas 
condições de mercado que implique aumento ou diminuição do valor do bem 
avaliado, a partir de laudo de técnico a ser fi rmado por profi ssional devidamente 
habilitado, inscrito no CREA ou no CAU.
§1º Nos casos em que a doação ocorra com dispensa de licitação, a situação fática 
ensejadora deverá ser reconhecida pelo Titular da Secretaria de Estado responsável 
pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná ou pelo representante legal do ente 
da administração indireta, conforme o caso, admitida a delegação.
Art. 617. Compete à unidade da Secretaria de Estado responsável pela gestão 
do patrimônio do Estado do Paraná ou ao Titular da entidade da administração 
indireta, conforme o caso, a formalização do Termo de doação.
Art. 618. Compete ao Titular da Secretaria de Estado responsável pela gestão 
do patrimônio do Estado do Paraná ou ao Titular da entidade da administração 
indireta, conforme o caso, fi rmar a escritura pública de doação.

Seção II
Alienação de Móveis

Art. 619. Os bens móveis inservíveis ou considerados desnecessários ao serviço 
público estadual poderão ser alienados de forma gratuita, observado o que 
dispuser a Lei.
§1º São considerados inservíveis os bens móveis que se encontram em situação 
de desuso pela Administração Estadual, decorrente de sua obsolescência, 
manutenção antieconômica, sucateamento e/ou inadequação aos padrões técnicos 
ou ergonômicos vigentes.
§2º São considerados desnecessários os bens móveis aqueles para os quais não há 
emprego direto a um serviço público estadual, independentemente de seu estado 
de conservação ou de sua operacionalidade.
§3º A Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado do 
Paraná poderá regulamentar os procedimentos para a alienação de bens móveis 
inservíveis ou desnecessários.
Art. 620. A alienação de bens móveis da Administração Pública do Estado do 
Paraná, subordinada à existência de interesse público devidamente justifi cado, 
observado o disposto no inc. II do art. 610 deste Regulamento será precedida de 
avaliação e dependerá de licitação na modalidade leilão.

CAPÍTULO V
AUTORIZAÇÃO, PERMISSÃO E CONCESSÃO DE USO DE BENS 

PÚBLICOS
Seção I

Disposições Gerais

Art. 621. São públicos, para os fi ns deste Regulamento, os bens móveis e imóveis 
titularizados pelo Estado e por pessoas jurídicas de direito público integrantes da 
Administração Pública indireta, observado o disposto no art. 1º da Lei n. 14.133, 
2021.
Parágrafo único. Quanto aos bens públicos móveis, as disposições deste Capítulo 
aplicam-se apenas àqueles que se classifi quem como material permanente.
Art. 622. Os bens públicos são de uso comum do povo, de uso especial ou 
dominicais, nos termos dos artigos 98 a 103 das Lei Federal nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 623. O uso dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, nos termos deste 
Regulamento.
§1º O uso de bens públicos compreende:
I   - o uso comum;
II  - o uso privativo.
§2º O uso comum, ordinariamente facultado a todos os cidadãos, baseia-se nos 
princípios da generalidade, da liberdade, da igualdade e da gratuidade.
§3º O uso privativo de bens públicos é aquele que o Chefe do Poder Executivo 
ou a autoridade máxima da entidade confere justifi cadamente, mediante título 
jurídico individual, a pessoa ou grupo de pessoas determinadas, para que o 
exerçam, temporariamente e com exclusividade, em prol de atividades públicas 
ou de relevante interesse público ou social.

Seção II
Do Uso Privativo

Art. 624. O usuário do bem público é obrigado a conservá-lo como se seu próprio 
fora, não podendo usá-lo senão de acordo com o disposto no termo ou contrato 
pertinente, sob pena de responder por perdas e danos.
Parágrafo único. O usuário não poderá recobrar do proprietário do bem as 
despesas feitas com o uso e gozo do bem cedido.
Art. 655. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente usuárias de um bem 
público, fi carão solidariamente responsáveis para com o proprietário do bem.
Art. 626. O uso de bem público, quando realizado a título gratuito, aproveita 

apenas a pessoa jurídica de direito público interno, órgão ou fundação da 
Administração Pública indireta estadual bem como entidades de assistência social 
sem fi ns lucrativos, declaradas de utilidade pública, sempre em regime de mútua 
cooperação, ou para fi ns de assentamentos de caráter social.
Art. 627. O usuário de bem público a título gratuito, quando constituído em mora, 
além de por ela responder, pagará, até restituí-lo, o aluguel do bem pelo preço que 
for arbitrado pelo proprietário.
Art. 628. O uso de bem público, quando realizado a título oneroso, pode ser 
destinado ao exercício de atividade econômica de relevante interesse social, 
mediante justifi cativa da autoridade competente.
Art. 629. O uso privativo de bem público será precedido de avaliação prévia, 
autorização legislativa e procedimento licitatório, ressalvados os casos de dispensa 
e inexigibilidade de licitação.

Seção III
Das Formas de Outorga do Uso de Bem Público

Art. 630. O uso privativo de bens públicos por terceiros operar-se-á por intermédio 
dos seguintes institutos de direito público:
I    - vinculação e responsabilidade;
II   - cessão de uso;
III  - licença de uso de bem público
IV  - autorização de uso;
V   - permissão de uso;
VI  - concessão de uso;
VII - concessão de direito real de uso;
VIII - concessão de uso especial para fi ns de moradia.
Art. 631. A vinculação é o ato administrativo por meio do qual o bem público é 
afetado a órgão da Administração Pública Direta.
Parágrafo único. A vinculação será efetuada mediante instrumento próprio, 
defi nido como Termo de Vinculação e Responsabilidade fi rmado pela autoridade 
máxima responsável pela gestão do patrimônio do Estado do Paraná e pelo(s) 
titular(es) do(s) Órgão(s) em vinculação, ou por Diretores de Organizações no 
caso de vinculações à Órgãos de Regime Especial.
Art. 632. A cessão de uso é o ato pelo qual a posse de bem público é cedida a 
terceiros.
Art. 633. Os bens do Estado não podem ser objeto de cessão gratuita de uso, 
exceto se o benefi ciário for pessoa jurídica de direito público, de qualquer esfera 
de governo, ou de personalidade jurídica de direito privado desde que organizações 
da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, ou ainda para fi ns de assentamentos de 
caráter social
Art. 634. A cessão onerosa de bem público observará, no que couber, as regras 
aplicáveis à locação.
Art. 635. A licença de uso de bem público é o ato administrativo vinculado pelo 
qual a autoridade máxima do órgão ou entidade defere o uso de bem público a 
quem preencha os requisitos legais específi cos.
Art. 636. A autorização é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, 
pelo qual a autoridade máxima do órgão ou entidade consente que particular se 
utilize de bem público móvel ou imóvel com exclusividade, por prazo determinado 
e a título oneroso, em prol de atividades econômicas de relevante interesse social.
Art. 637. A permissão de uso é o ato administrativo unilateral, discricionário 
e precário, pelo qual a autoridade máxima do órgão ou entidade consente que 
se utilize de bem público móvel ou imóvel com exclusividade, por prazo 
determinado e a título gratuito ou oneroso, em prol de atividades públicas ou de 
interesse público.
Parágrafo único. A permissão de uso de bem público a título gratuito deve 
respeitar o disposto no art. 624 deste Regulamento.
Art. 638. O prazo de vigência da cessão, da autorização ou da permissão de uso de 
bem público não impede a sua revogação pela Administração a qualquer tempo, 
desde que justifi cada por necessidades públicas prementes do proprietário do bem 
ou órgão a que esteja vinculado, mediante prévia comunicação à cessionária, 
autorizatária ou permissionária.
Parágrafo único. A Secretaria responsável pela gestão do patrimônio do Estado 
do Paraná editará normas regulamentando as permissões de uso de curta duração.
Art. 639. A concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual a autoridade 
máxima do órgão ou entidade faculta ao particular a utilização privativa de bem 
público, para que este exerça o uso conforme sua destinação.
§1º A concessão depende necessariamente de autorização legislativa e de licitação 
na modalidade concorrência;
§2º O prazo de vigência do contrato de concessão observará os limites 
estabelecidos em lei;
§3º A concessão de uso requer remuneração ou contrapartida por parte do 
concessionário, podendo a compreender ainda:
I   - construção ou ampliação de imóvel, a ser revertido ao titular do bem ao fi nal 
do prazo da concessão;
II   - geração de emprego, em quantidade proporcional ao valor do bem concedido;
III  - prestação de serviço público.
§4º Cabe ao órgão/entidade afeta à Concessão de Uso e responsável pelo 
procedimento licitatório consultar  a unidade responsável pela gestão do patrimônio 
do Estado do Paraná a fi m de verifi car a presença de óbices na Concessão.
Art. 640. A concessão de uso especial para fi ns de moradia será concedido 
àquele que, até 30 (trinta) de junho de 2001, possui como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de 
imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua 
família, tem o direito à concessão de uso especial para fi ns de moradia em relação 
ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou cessionário, a qualquer 
título, de outro imóvel urbano ou rural.
Parágrafo único. Os imóveis com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, 
que, até 30 (trinta) de junho de 2001, estavam ocupados por população de baixa 
renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde 
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não for possível identifi car os terrenos ocupados por possuidor, a concessão de uso 
especial para fi ns de moradia poderá ser conferida de forma coletiva, desde que 
os possuidores não sejam proprietários ou concessionários, a qualquer título, de 
outro imóvel urbano ou rural.
Art. 641. A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito 
real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso se destinar a 
outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização 
do imóvel.

Seção IV
Disposições Especiais

Art. 642. Sempre que necessário, a Administração estabelecerá procedimento 
de credenciamento dos interessados e outorga do uso, no qual fi que assegurado 
o atendimento aos princípios da impessoalidade, publicidade, moralidade e 
efi ciência.
Art. 643. Os termos de cessão e permissão, bem com os contratos de concessão 
de uso de bem público, observarão o disposto nos artigos 89 a 95 da Lei n. 14.133, 
de 2021, no que couber.
Art. 644. É expressamente vedada a utilização de bens públicos estaduais, sob 
quaisquer das formas previstas neste Regulamento, por agentes públicos ou seus 
familiares até o terceiro grau, inclusive, e, por sociedade civil, comercial ou 
industrial de que sejam proprietários, controladores, diretores e administradores.
Art. 645. A Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado 
do Paraná poderá regulamentar os procedimentos referentes à cessão, à permissão 
e à concessão de uso de bens públicos.

TÍTULO V
Da Tecnologia da Informação e de Comunicação

Art. 646. Considera-se solução de Tecnologia da Informação e Comunicação – 
TIC bens e/ou serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que, isolada 
ou conjuntamente, visam ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação.
Parágrafo único. Excluem-se da categoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação as soluções cuja automação, ainda que integrada por componentes de 
software ou hardware, não visem à gestão de informação e comunicação, segundo 
decisão do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Paraná – CETIC-PR, criado pela Lei nº 17.480, de 10 de janeiro de 2013.
Art. 647. O suporte, bem como a consultoria técnica aos processos de 
planejamento e avaliação da qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – TIC poderão ser objeto de contratação, desde que sob supervisão 
de servidores do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual.
Art. 648. O planejamento em Tecnologia da Informação e Comunicação deve 
ser instrumentalizado mediante Plano Estratégico Institucional e Plano Diretor de 
Tecnologia de Informação – PDTI - aprovados pela autoridade máxima de cada 
órgão ou entidade.
Parágrafo único. O planejamento da contratação, incluindo os estudos técnicos 
preliminares e termo de referência, será conduzido pelo setor de TIC em 
conjunto com as áreas demandantes e interessadas, a partir dos levantamentos 
das demandas dos potenciais usuários do bem ou serviço, projetos similares e 
soluções existentes.

CAPÍTULO I
DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 649. O estudo técnico preliminar da contratação compreenderá, além dos 
pontos pertinentes tratados no art. 15 deste Regulamento, as seguintes tarefas:
I - defi nição e especifi cação das necessidades de negócio e tecnológicas, e dos 
requisitos necessários e sufi cientes à escolha da solução de TIC;
II - levantamento da demanda, contendo discriminação dos quantitativos e análise 
de estimativas anteriores que justifi cam a dimensão do objeto da contratação;
III  - identifi cação do mercado potencial de fornecimento;
IV - análise comparativa de possíveis soluções, que deve considerar, além do 
aspecto econômico, os aspectos qualitativos em termos de benefícios para o 
alcance dos objetivos da contratação visando a obtenção da melhor relação de 
Value for Money (VfM), observando no que couber:
a) necessidades similares em outros órgãos ou entidades da Administração Pública 
e as soluções adotadas;
b) as alternativas do mercado;
c) as políticas, os modelos e os padrões de governo;
d) as necessidades de adequação do ambiente do órgão ou entidade para viabilizar 
a execução contratual;
e) os diferentes modelos de prestação do serviço;
f) os diferentes tipos de soluções em termos de especifi cação, composição ou 
características dos bens e serviços integrantes;
g) a possibilidade de aquisição na forma de bens ou contratação como serviço;
h) a ampliação ou substituição da solução implantada;
i) as diferentes métricas de prestação do serviço e de pagamento;
j) questões afetas à arquitetura tecnológica;
k) aspectos relacionados à utilização da solução ou experiência do usuário;
l) questões ambientais e sustentabilidade;
m) eventuais ganhos quantifi cáveis de efi ciência ou economia;
n) aspectos relativos a recursos humanos;
o) boas práticas e tendências de mercado.
V - análise comparativa de custos, que deverá considerar apenas as soluções 
técnica e funcionalmente viáveis, incluindo:
a) memória de cálculo que referencie os preços e os custos utilizados na análise, 
com vistas a permitir a verifi cação da origem dos dados;
b) comparação de custos totais de propriedade (Total Cost Ownership – TCO), 
desde que pertinente para aferição da análise comparativa de custos, por meio 
da obtenção dos custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços de cada 
solução, a exemplo dos valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia técnica 

estendida, manutenção, migração e treinamento; e
c) análise do retorno do investimento (RoI), quando couber;
VI - análise dos aspectos de sustentação da solução, englobando:
a) estratégia de independência da contratante em relação à contratada, por meio da 
descrição da forma como ocorrerá a transferência de conhecimento e direitos de 
propriedade da solução de TIC em favor da Administração Pública;
b) defi nição da forma de transição e o tratamento do encerramento do contrato, 
a fi m de enumerar as ações necessárias para garantir a segurança da transição 
contratual;
c) delimitação da forma de continuidade da prestação do serviço ou fornecimento 
do bem em caso de eventual interrupção, com delimitação dos mecanismos 
possíveis para evitar solução de continuidade.
VII - Indicação de custos estimados, viabilidade orçamentária e cronograma 
físico-fi nanceiro;
VIII - declaração da viabilidade da contratação, contendo a justifi cativa da solução 
escolhida, que deverá abranger a identifi cação dos benefícios a serem alcançados 
em termos de efi cácia, efi ciência, efetividade e economicidade.
§1º As soluções identifi cadas no inciso IV deste artigo consideradas inviáveis 
deverão ser registradas no estudo técnico preliminar da contratação.
§2º Nas contratações de que tratam os incisos II e VIII do art. 75 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021, devem ser observadas as exigências contidas nos incisos I, 
II e VII do caput e IX do §1º do art. 15 deste Regulamento, sendo facultado o 
tratamento dos demais requisitos, observando-se, na maior medida possível, o 
alinhamento com o planejamento estratégico, plano de contratações anual e PDTI.

CAPÍTULO II
DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES 

EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Seção I

Das Regras Gerais para a Elaboração de Termo de Referência para 
Contratação de Soluções em Tecnologia da Informação E Comunicação

Art. 650. As contratações de soluções em tecnologia da informação e comunicação 
deverão ser precedidas e instruídas com termo de referência, cuja confecção, 
conduzida pelo setor de TIC e elaborada a partir do estudo técnico preliminar, 
deverá observar o disposto nesta Seção, sem prejuízo da observância das 
disposições constantes nos Capítulos III, IV e V do Título II deste Regulamento, 
no que for pertinente.
§1º Na fundamentação da contratação, o órgão ou entidade deverá indicar o 
alinhamento da contratação com o respectivo planejamento estratégico, plano de 
compras e PDTI.
§2º Concluído o termo de referência, o procedimento de contratação será 
submetido ao CETIC-PR, para os fi ns do art. 6º da Lei n.º 17.480, de 2013.

Subseção I
Dos Requisitos da Contratação

Art. 651. Os requisitos da contratação devem contemplar, quando couber, os 
seguintes aspectos:
I - requisitos de negócio, que independem de características tecnológicas e que 
defi nem as necessidades e aspectos funcionais da solução de TIC;
II  - requisitos legais, considerando normas com as quais a solução de TIC deve 
estar em conformidade;
III  - requisitos de segurança da informação;
IV.- requisitos de manutenção, defi nindo a necessidade de manutenção preventiva, 
corretiva, evolutiva e adaptativa.
V  - requisitos tecnológicos, englobando, de acordo com a solução, os seguintes:
a) arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões de 
interoperabilidade, linguagens de programação, interfaces, dentre outros;
b) projeto e implementação, que estabelecem o processo de desenvolvimento do 
software ou solução de TIC, técnicas, métodos, forma de gestão, de documentação, 
dentre outros;
c) implantação, alusiva ao processo de disponibilização da solução em ambiente 
de produção, dentre outros;
d) garantia e manutenção, com defi nição da forma que será conduzida a 
manutenção e a comunicação entre as partes;
e) capacitação, defi nindo o ambiente tecnológico dos treinamentos a serem 
ministrados, perfi s e outros;
f) outros requisitos aplicáveis.
VI - previsão de que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais 
da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos a serem criados por 
decorrência do contrato a ser fi rmado pertencerão à Administração Pública, 
incluindo, dentre outros, documentação, código-fonte de aplicações, modelos de 
dados e bases de dados.
§1º Quando se tratar de contratação de licenciamento de software, devem também 
ser observados:
I - a necessidade de avaliar a contratação de serviços agregados, a exemplo dos 
serviços de atualização de versão, manutenção e suporte técnico;
II - a prospecção de alternativas de atendimento aos requisitos junto a fabricantes 
distintos no que couber, de forma a viabilizar a ampliação da participação no 
procedimento licitatório.
§2º Na defi nição das obrigações do contratado deve constar, além do que for 
pertinente considerando o disposto no art. 349 deste Regulamento, as seguintes 
obrigações:
I  - ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de 
TIC sobre os diversos artefatos e produtos criados em decorrência da relação 
contratual, na forma do inciso VI do caput deste artigo;
II - observar as normas, processos e procedimentos internos do contratante no 
que concerne a Políticas e Metodologias aplicáveis à Governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicação, Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação 
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e Comunicação, Desenvolvimento e Sustentação de Software, Segurança da 
Informação e Privacidade de Dados;
III - apresentar termo de compromisso e confi dencialidade relativo às exigências 
do inciso anterior, quando solicitado pela contratante;
§3º Nas contratações que envolvam acesso ou tratamento de dados pessoais 
controlados pelo contratante deverá haver cláusulas relativas à proteção dessas 
informações, com estabelecimento de obrigações específi cas do contratado, cuja 
previsão incluirá exemplifi cativamente:
I  - apresentar evidências que indicam a aplicação de um conjunto de medidas 
técnicas e administrativas de segurança, para proteção de dados pessoais, 
conforme legislação de regência;
II  - manter registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condições 
de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo;
III - facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado, cuja 
necessidade esteja pautada no exercício das atribuições inerentes à execução do 
objeto contratual e que tenha assumido compromisso formal de preservação da 
confi dencialidade e segurança de tais dados, disponibilizando tal compromisso 
caso exigido pelo contratante;
IV - permitir a realização de auditorias, bem como disponibilizar toda informação 
necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações fi rmadas em torno da 
proteção de dados pessoais;
V - auxiliar o contratante no atendimento de obrigações perante titulares de dados 
pessoais, legítimos interessados e autoridades competentes;
VI - comunicar, formal e tempestivamente, o contratante sobre a ocorrência de 
riscos, ameaças ou incidentes de segurança que possam acarretar comprometimento 
ou dano a titular de dados pessoais;
VII - descartar, de forma irrecuperável, ou devolver ao contratante, todos os dados 
pessoais e as cópias existentes, após a satisfação da fi nalidade contratual que 
justifi cava a manutenção dos referidos dados;
VIII - Indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

Subseção II
Do Modelo de Execução do Objeto

Art. 652. O termo de referência contemplará modelo de execução do objeto, 
observando, quando cabível:
I - a defi nição da estratégia de independência do contratante em relação ao 
contratado, quando se tratar de soluções que envolvam contratação de software 
sob encomenda, cuja propriedade intelectual deverá ser do contratante, que 
contemplará pelo menos:
a) forma de transferência da tecnologia envolvida;
b) previsão relativa aos direitos de propriedade intelectual da solução de TIC, 
código-fonte, documentação, modelo de dados e base de dados, justifi cando 
os casos em que tais direitos não vierem a pertencer à Administração Pública 
estadual;
II - estratégia de migração de soluções e dados existentes e a integração da nova 
solução com a arquitetura tecnológica existente, inclusive o tratamento do legado, 
quando for o caso.
§1º Na defi nição das obrigações do contratado deve constar, além do que for 
pertinente considerando o disposto nos arts. 348 e 349 deste Regulamento, as 
seguintes obrigações:
I - observar as normas, processos e procedimentos internos do contratante no que 
concerne a Políticas e Metodologias aplicáveis à Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação, Desenvolvimento e Sustentação de Software, Segurança da 
Informação e Privacidade de Dados;
II - apresentar termo de compromisso e confi dencialidade relativo às exigências 
do inciso anterior, quando solicitado pela contratante.
§2º Nas contratações que envolvam acesso ou tratamento de dados pessoais 
controlados pelo contratante deverá haver cláusulas relativas à proteção dessas 
informações, com estabelecimento de obrigações específi cas do contratado, cuja 
previsão incluirá exemplifi cativamente:
I  - apresentar evidências que indicam a aplicação de um conjunto de medidas 
técnicas e administrativas de segurança, para proteção de dados pessoais, 
conforme legislação de regência;
II - manter registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condições 
de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo;
III - facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado, cuja 
necessidade esteja pautada no exercício das atribuições inerentes à execução do 
objeto contratual e que tenha assumido compromisso formal de preservação da 
confi dencialidade e segurança de tais dados, disponibilizando tal compromisso 
caso exigido pelo contratante;
IV - permitir a realização de auditorias, bem como disponibilizar toda informação 
necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações fi rmadas em torno da 
proteção de dados pessoais;
V - auxiliar o contratante no atendimento de obrigações perante titulares de dados 
pessoais, legítimos interessados e autoridades competentes;
VI - comunicar, formal e tempestivamente, o contratante sobre a ocorrência de 
riscos, ameaças ou incidentes de segurança que possam acarretar comprometimento 
ou dano a titular de dados pessoais;
VII - descartar, de forma irrecuperável, ou devolver ao contratante, todos os dados 
pessoais e as cópias existentes, após a satisfação da fi nalidade contratual que 
justifi cava a manutenção dos referidos dados;
VIII - indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.
§3º No caso de soluções de software previamente desenvolvidos e disponíveis no 
mercado para utilização na forma em que se encontram ou com modifi cações, o 
termo de referência deverá contemplar aspectos de transferência de tecnologia, 
principalmente no que diz respeito à eventual necessidade de migração das bases 
de dados no caso de transição contratual.
§4º Na hipótese de nova contratação, deve ser elaborado um plano para minimizar 

os impactos da mudança, em particular quanto aos aspectos ligados à segurança 
da informação, recursos humanos, transferência de conhecimento e continuidade 
dos serviços.

Subseção III
Do Modelo de Gestão do Contrato de TIC

Art. 653. O modelo de gestão de contrato para TIC deverá estar de acordo 
com os arts. 163 ao 166 deste Regulamento, observando-se, no que couber, os 
seguintes procedimentos de teste e inspeção, para fi ns de elaboração de termos 
de recebimento provisório e defi nitivo, com metodologia, formas de avaliação 
da qualidade e adequação da solução de TIC às especifi cações funcionais e 
tecnológicas, observando:
I - defi nição de mecanismos de inspeção e avaliação da solução, a exemplo de 
inspeção por amostragem ou total do fornecimento de bens ou da prestação de 
serviços;
II  - adoção de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e 
acompanhamento dos indicadores estabelecidos;
III - origem e formas de obtenção das informações necessárias à gestão e à 
fi scalização do contrato;
IV - defi nição de listas de verifi cação e de roteiros de testes para subsidiar a ação 
dos Fiscais do contrato; e
V - garantia de inspeções e diligências, quando aplicáveis, e suas formas de 
exercício.

Subseção IV
Critérios de medição e de pagamento

Art. 654. O contratante deverá defi nir a forma como procederá à mensuração 
dos fornecimentos e/ou serviços que compõe a solução de TIC, a fi m de permitir 
o correto acompanhamento da execução contratual, o alcance dos resultados 
pretendidos e a delimitação do pagamento, justifi cando a metodologia escolhida.
§1º A forma de pagamento será, em regra, vinculada a resultados e métricas de 
dimensionamento de serviços e associada ao atendimento de níveis de serviços 
estipulados segundo padrões usuais de mercado.
§2º Na estipulação dos níveis de serviços nos instrumentos de medição de 
resultados é inadmissível o uso de indicadores, métricas ou parâmetros de 
indicadores inócuos à gestão da solução a ser adquirida diante das necessidades 
de negócio.
§3º Será admitido, excepcionalmente, o pagamento por hora trabalhada ou por 
posto de serviços quando as características do objeto não permitirem a defi nição 
exposta no §1º deste artigo, desde que justifi cado no processo.
§4º A exceção constante no §3º deste artigo não impede a utilização de modelo 
remuneratório híbrido, hipótese em que o pagamento pode ser fruto da quantidade 
de postos de trabalho ou de horas trabalhadas em conjunto com o alcance de níveis 
de serviços de que trata o §1º deste artigo.

Subseção V
Das Estimativas do valor da contratação

Art. 655. A estimativa de preços considerará a solução da Tecnologia da 
Informação e Comunicação, nos termos do art. 646 a partir dos parâmetros 
estabelecidos no art. 368, ambos deste Regulamento.
§1º Poderá ser utilizada tabela ofi cial, hipótese em que será admitida a utilização 
de um único preço de referência, inclusive para os fi ns do inciso IX do art. 75 da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§2º Nas contratações realizadas com empresas estatais de TIC, os órgãos e 
entidades deverão solicitar, junto com a proposta comercial, os demonstrativos 
de formação de preços de cada serviço e sistema objeto da proposta, em nível 
de detalhamento que permita a identifi cação dos recursos produtivos utilizados 
(insumos), com as respectivas quantidades e custos.
§3º A proposta comercial apresentada pelas empresas estatais deve atender 
ao disposto no §2º deste artigo, devendo ser formulada de modo a explicitar 
os critérios de formação dos preços dos serviços, margens utilizadas e as 
metodologias aplicáveis a essas margens.
Art. 656. A elaboração da tabela ofi cial a que se refere o §1º do art. 655 deste 
Regulamento fi cará a cargo de comissão integrada por membros capacitados em 
Tecnologia da Informação e Comunicação, constituída por resolução conjunta 
do Secretário de Estado da Fazenda (SEFA) e do Secretário de Estado da 
Administração e da Previdência (SEAP).
§1º A coordenação da comissão será exercida pela SEAP.
§2º O titular de cada Secretaria mencionada no caput deste artigo indicará, ao 
menos, um representante para compor a comissão.
§3º A tabela será aprovada pelo Secretário de Estado da Administração e da 
Previdência.
§4º Para a elaboração da tabela ofi cial de que trata o caput deste artigo a Comissão 
poderá ser assessorada por técnicos profi ssionais especializados de outros 
órgãos ou entidades da Administração Pública estadual ou contratados para essa 
fi nalidade.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DAS CONTRATAÇÕES 
DE SOLUÇÕES BASEADAS EM SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 657. O processo de gestão estratégica de contratações envolvendo soluções 
de TIC vinculadas a software de uso disseminado será pormenorizado em atos 
a serem editados pelo CETIC-PR, devendo balizar-se pelas seguintes diretrizes:
I - levantamento periódico de despesas relacionadas a grandes fabricantes de 
softwares, a fi m de identifi car possíveis discrepâncias de preços;
II  - prestígio às contratações centralizadas, a partir de acordos prévios com os 
grandes fornecedores, em que serão estabelecidos referências e preços, além de 
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levar em consideração a escala de compras do governo como um todo;
III - vinculação das compras descentralizadas aos acordos realizados pelo órgão 
central e aos parâmetros por ele defi nidos e negociados, salvo casos devidamente 
justifi cados;
IV - especifi cação de lista de preços máximos aceitáveis para as contratações 
descentralizadas, com as respectivas taxas de desconto;
V - estabelecimento de acordo de níveis de serviços e percentuais padrões de multa 
que sejam compatíveis com as especifi cidades dos softwares de uso disseminado;
VI - defi nição de soluções padronizadas baseadas em softwares e serviços 
agregados, desonerando os órgãos e entidades contratantes de levantar, entender e 
utilizar modelos de comercialização dos grandes fabricantes de softwares;
VII - planejamento de soluções alternativas de modo a diminuir a dependência 
entre o serviço público e as soluções contratadas;
VIII - explicitação das atribuições a serem desempenhadas pelo órgão central 
(CETIC) e pelos órgãos e entidades envolvidos nas contratações.
§1º Os acordos prévios referidos no inciso II do caput deste artigo devem levar em 
conta licenças e serviços agregados, quando for o caso.
§2º O CETIC-PR poderá utilizar os parâmetros insertos em acordos feitos 
no âmbito da União, para os fi ns do inciso II do caput deste artigo, desde que 
devidamente aferida sua adequação ao contexto das contratações do Estado do 
Paraná.
§3º A partir dos acordos de que trata o inciso II do caput e o §1º deste artigo 
poderá o CETIC-PR elaborar Catálogo de Soluções de TIC, que aglutine preços 
máximos de compra, especifi cações técnicas, níveis de serviços, percentuais de 
multa, códigos de catalogação e outros aspectos padronizáveis, a fi m de uniformar 
o tratamento das contratações de softwares de uso disseminado.
§4º Na ausência de acordos corporativos, o CETIC-PR poderá elaborar o Catálogo 
de Soluções de TIC de forma unilateral, podendo utilizar como parâmetro o 
mecanismo tratado no §2º deste artigo, os dados oriundos de contratações feitas 
no âmbito do Estado do Paraná, pesquisas de mercado e outros elementos.
§5º Caso a solução de TIC escolhida pelo órgão ou entidade responsável pela 
contratação, resultado do estudo técnico preliminar, contenha item presente no 
catálogo a que se referem os §§3º e 4º deste artigo, os documentos de planejamento 
deverão considerar os preços máximos, as especifi cações técnicas, níveis de 
serviços, percentuais de multa, códigos de catalogação e outros elementos 
padronizados, salvo se tecnicamente demonstrado a inadequação da adoção desses 
parâmetros.
§6º Os preços máximos a que se refere o §5º deste artigo só poderão ser 
desconsiderados caso a pesquisa de preços revele valor inferior ao estabelecido no 
Catálogo de Soluções de TIC.
§7º O CETIC-PR manterá atualizada a base de dados do Catálogo de Soluções 
de TIC.
§8º As diretrizes expostas no caput deste artigo e as regras delas decorrentes não 
se aplicam às soluções de TIC baseadas em softwares de uso disseminado que 
já estejam contratadas por órgãos ou entidades do Estado do Paraná, ressalvada 
a possibilidade de aplicação na análise da viabilidade e vantajosidade da 
prorrogação no caso de serviços ou fornecimentos contínuos.

TÍTULO VI
DAS CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES INOVADORAS

Art. 658. Aplica-se este Regulamento, no que couber, às licitações na modalidade 
especial incluída no Capítulo VI pela Lei Complementar Federal nº 182, de 1º de 
junho de 2021.
Parágrafo único. Caberá à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior – SETI - elaborar a Estratégia Estadual de Inovação, considerando 
que as ações de cada plano de contratação devem abarcar os diversos ecossistemas 
de inovação, com prioridade para os Eixos de Fomento, Bases Tecnológicas, 
Cultura e Inovação, bem como sejam voltadas para contratações no mercado de 
produtos e serviços inovadores.
Art. 659. Os órgãos e entidades referidos no art. 1º deste Regulamento ao 
realizar contratações de soluções inovadoras poderão contratar pessoas físicas ou 
jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por 
elas desenvolvidas ou a ser desenvolvidas.
Art. 660. A contratação da solução inovadora, ainda que prevista no plano de 
contratações anual do órgão ou entidade, poderá ser dispensada caso a evolução 
do projeto demonstre a inviabilidade tecnológica de algum componente, o cenário 
de disponibilidade de alternativas se altere com a introdução de nova tecnologia 
mais inovadora, ou ainda as variáveis macroeconômicas tornem a viabilidade 
econômica e fi nanceira do projeto menos vantajosas para a administração pública 
ou para os demais participantes.

TÍTULO VII
DOS CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 661. Os convênios e termos de cooperação de que trata o art. 184 da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021, celebrados pela Administração Pública do Estado 
do Paraná com órgãos ou entidades públicas ou privadas que não se caracterizem 
como organização da sociedade civil, para a execução de programas, projetos 
e atividades que envolvam, ou não, a transferência de recursos, observarão o 
disposto neste Regulamento.
§1º Este Regulamento não se aplica:
I - aos termos de fomento, termos de colaboração e acordos de cooperação 
celebrados com Organizações da Sociedade Civil nos termos da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014;

II  - aos contratos de gestão celebrados com Organizações Sociais nos termos da 
Lei Complementar nº 140, de 14 de dezembro de 2011;
III - aos instrumentos que tenham por objeto a delegação de competência, a 
descentralização de crédito orçamentário ou a autorização a órgãos ou entidades 
da Administração Pública estadual para a execução de atribuições determinadas 
em lei, regulamento ou regimento interno.
IV - aos demais instrumentos de natureza cooperativa que possuam regulamentação 
por norma específi ca.
§2º A celebração de convênios com entidades fi lantrópicas e sem fi ns lucrativos 
para a prestação de serviços públicos de saúde, nos termos do §1º do art. 199 da 
Constituição Federal, depende da observância do disposto na Lei nº 18.976, de 5 
de abril de 2017, do Decreto nº 7.265, de 28 de junho de 2017, e do disposto neste 
Regulamento.
Art. 662. Na formalização do convênio e do termo de cooperação deverão ser 
atendidas as seguintes características:
I   - consecução de objetivos comuns, por colaboração recíproca;
II  - igualdade jurídica dos partícipes;
III - não persecução da lucratividade;
IV - possibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos partícipes, na forma 
prevista no ajuste;
V - responsabilidade dos partícipes limitada às obrigações contraídas durante o 
ajuste.

CAPÍTULO II
DA CELEBRAÇÃO

Art. 663. A celebração de convênio pela Administração Pública Estadual 
dependerá da comprovação prévia de disponibilidade orçamentária e fi nanceira e 
aprovação do Plano de Trabalho.
Art. 664. Não é permitida a celebração de convênio quando, pela natureza da 
relação, corresponder a negócio jurídico contratual, inclusive doação.
§1º O objeto do convênio deve contemplar o empreendimento como um todo, 
de forma a garantir o alcance de sua funcionalidade e o atendimento ao interesse 
público.
§ 2° Na aquisição de equipamento ou execução de obras públicas em apoio à 
prestação de serviço público ou atividade administrativa, o convênio deverá prever 
metas que permitam o acompanhamento e a avaliação periódica das respectivas 
atividades.
Art. 665. O convênio que acarrete acessão ou benfeitoria não removível, 
adquirida com recursos provenientes de sua celebração, deverá conter cláusula de 
reversão patrimonial válida até a depreciação integral do bem ou a amortização 
do investimento nas hipóteses de ocorrer desvio de fi nalidade na aplicação dos 
recursos ou extinção ou cessação de atividades.
Parágrafo único. Havendo bens móveis ou bens removíveis, o convênio deverá 
conter cláusula adicional que os grave de inalienabilidade.
Art. 666. No caso de convênio ser fi rmado com entidade privada é imprescindível 
a realização prévia de chamamento público, ressalvados os casos previstos neste 
Regulamento.
Art. 667. É vedada a celebração de convênio com entidades com fi ns lucrativos, 
salvo se o ajuste, direta ou indiretamente resultar benefícios sociais, for 
consentâneo a programa governamental estabelecido na área de atuação e as 
atribuições da entidade privada estiverem alinhadas com as suas fi nalidades 
institucionais.
Art. 668. A Administração Pública estadual deverá apresentar os critérios e 
objetivos que orientam a seleção dos convenentes.
§1° O atendimento dos critérios de seleção não caracteriza direito adquirido à 
celebração do convênio.
§2° O convênio deve ser dirigido à concretização de programa governamental 
e disponibilizado em sítio eletrônico ofi cial do órgão ou da entidade pública 
celebrante.
§3° As fi nalidades institucionais do convenente devem ser compatíveis com o 
programa ou ação governamentais de relevante interesse público.
§4° A celebração de convênio sem amparo em programa governamental é possível 
quando determinante para concretizar ação governamental de relevante interesse 
público devidamente justifi cado.
Art. 669. Os convênios e termos de cooperação fi rmados pela Administração 
Púbica Estadual deverão ser motivados, elencando-se os esforços de cada partícipe 
e os resultados pretendidos.
§1º A contrapartida será estabelecida em termos percentuais do valor previsto no 
convênio, considerada a capacidade fi nanceira do ente benefi ciado e do objeto a 
ser executado, bem como observará os seguintes limites mínimo e máximo:
I  - no mínimo 1% (um por cento) do valor do convênio, para Municípios com o 
mais recente Índice IPARDES de Desempenho Municipal de até 0,5000;
II - no mínimo 5% (cinco por cento) do valor do convênio, para municípios com o 
mais recente Índice IPARDES de Desempenho Municipal de até 0,5001 a 0,7000;
III - no mínimo 10% (dez por cento) do valor do convênio, para os municípios 
com o mais recente Índice IPARDES de Desempenho Municipal superior 0,7000.
§2º A contrapartida poderá ser dispensada mediante critérios previamente 
defi nidos ou justifi cativa do titular do órgão ou entidade concedente, com 
autorização governamental.
§3º A contrapartida poderá ser satisfeita por meio de recursos fi nanceiros, ou 
por meio de bens ou serviços economicamente mensuráveis, permitindo-se a 
combinação destes.
§4º O convenente deverá comprovar que os recursos, bens ou serviços referentes 
à contrapartida proposta estão devidamente assegurados.
§5º A contrapartida a ser aportada pelos entes públicos, quando fi nanceira, deverá 
ser comprovada por meio de indicação da disponibilidade orçamentária.
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§6º A transferência de recursos e a contrapartida deverão ser depositadas em conta 
remunerada específi ca do convênio para aplicação dos recursos repassados, em 
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.
Art. 670. É vedada a celebração de convênio:
I  - no período e na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
II - para exclusiva transferência de recursos, cessão de servidores e doação de 
bens;
III - com entidades privadas que tenham como dirigente membro de Poder ou do 
Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da Administração 
Pública, da esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem 
como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau;
IV - com pessoa jurídica de direito público ou privado que esteja em mora ou 
inadimplente em outros convênios celebrados com a Administração Pública 
Estadual ou irregular em quaisquer outras exigências deste Título;
V  - visando a realização de serviços ou a execução de obras a serem custeadas, 
ainda que apenas parcialmente, com recursos externos sem a prévia contratação da 
operação de crédito externo correspondente;
VI - com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relacione às 
características do programa de governo a ser implementado ou que não disponham 
de condições técnicas para executar o convênio;
VII - com entidades privadas que não comprovem ter desenvolvido, nos últimos 
três anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio; e
VIII - com entidades privadas que tenham, em suas relações anteriores com a 
União, Estados, Distrito Federal e/ou Municípios, incorrido em, pelo menos, uma 
das seguintes condutas:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustifi cado do objeto de convênios, contratos de repasse ou 
termos de parceria;
c) desvio de fi nalidade na aplicação de recursos transferidos;
d) ocorrência de dano ao erário; ou
e) prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse 
ou acordos de parceria.
IX - para a execução de atividades cujo objeto esteja relacionado ao pagamento de 
custeio continuado do proponente.
Parágrafo único. Os convenentes que recebam as transferências fi nanceiras do 
Estado deverão incluí-las em seus orçamentos.
Art. 671. É defeso aos órgãos e entidades de que trata o caput do art. 1.º deste 
Regulamento fi rmar convênio com entidades, ainda que públicas, com o escopo de 
transferir ao conveniado a obrigação de realizar obras ou serviços de engenharia e/
ou arquitetura em que a atividade é de competência do Estado.

CAPÍTULO III
DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE AJUSTES 

COM ENTIDADES PRIVADAS

Art. 672. A celebração de convênio com entidades privadas será precedida de 
chamamento público.
§1º O chamamento poderá ser dispensado ou inexigível nas hipóteses previstas 
neste Regulamento, devendo a Administração Pública justifi car o ato e divulgá-lo, 
no máximo, até a data da formalização do convênio, na página do sítio eletrônico 
ofi cial da Administração Pública.
§2º A justifi cativa para a dispensa de chamamento público poderá ser impugnada, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da divulgação.
§ 3º A decisão acerca da impugnação será de competência do titular do órgão 
ou representante legal da entidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data da 
impugnação.
§ 4º A ausência de decisão acerca da impugnação no prazo assinalado no § 
3.º deste artigo suspende o procedimento para formalização do convênio até a 
divulgação da decisão.
§ 5º Caso o ajuste já tenha sido celebrado, seus efeitos fi carão suspensos até que 
seja prolatada a decisão acerca da impugnação.
§ 6º Acolhida a impugnação, o ato que declarou a dispensa ou considerou 
inexigível o chamamento público será anulado ou revogado, conforme o caso, e 
será iniciado novo procedimento.
§ 7º A dispensa ou a inexigibilidade de chamamento público não afastam a 
aplicação dos demais dispositivos das referidas normas.
Art. 673. A Administração Pública estadual poderá dispensar a realização do 
chamamento público:
I - Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada situação 
que demande a realização ou manutenção de convênio pelo prazo máximo de 
cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, permitida a prorrogação da 
vigência do instrumento por igual período.
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública 
ou ameaça à paz social que obstaculize a realização do chamamento;
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas 
ou em situação que possa comprometer a sua segurança, devidamente atestado 
pela autoridade competente;
IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde 
e assistência social, desde que executadas por entidades privadas previamente 
credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;
V - no caso de repasse para cada convenente de valor até o limite previsto nos 
incisos I e II do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Parágrafo único. Compete à autoridade máxima do órgão ou entidade convenente 
autorizar a dispensa ou a inexigibilidade de chamamento público.

Art. 674. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as entidades privadas, em razão da natureza 
singular do objeto do convênio ou quando as metas somente puderem ser 
alcançadas por uma entidade específi ca, especialmente quando:
I   - o objeto do convênio constituir incumbência prevista em acordo, ato ou 
compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão 
os recursos;
II  - o convênio decorrer de transferência para entidade pública ou privada que 
esteja autorizada em lei na qual seja identifi cada expressamente a entidade 
benefi ciária, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal n.º 
101, de 2000.
III - a entidade for benefi ciada diretamente por transferência de recursos 
fi nanceiros decorrentes de emendas individuais ou de bancada de parlamentares 
às leis orçamentárias anuais, nos termos previstos na Constituição Federal.
Art. 675. O edital do chamamento público especifi cará, no mínimo:
I  - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração do convênio 
e termo de cooperação;
II   -  o objeto do convênio;
III - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das 
propostas;
IV - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que 
se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso;
V  - o valor previsto para a realização do objeto;
VI - as condições para interposição de recurso administrativo e o prazo para o 
seu julgamento;
VII - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrado o convênio;
VIII - prazo para impugnação do edital.
Parágrafo único. São vedadas, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência 
de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específi co objeto do 
convênio e termo de cooperação.
Art. 676. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio eletrônico 
ofi cial da Administração Pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 677. O grau de adequação da proposta aos objetivos específi cos do programa 
ou da ação governamental em que se insere o objeto do convênio e, quando for 
o caso, ao valor de referência constante do chamamento, constituem critérios 
obrigatórios de julgamento.
§1º Os critérios mínimos de adequação deverão ser indicados no edital de 
chamamento público.
§2º As propostas serão julgadas pela comissão de seleção previamente designada.
§3º A Administração Pública homologará e publicará o resultado do julgamento no 
Diário Ofi cial do Estado e divulgará no sítio eletrônico ofi cial da Administração 
Pública estadual.
§4º Será obrigatoriamente justifi cada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do chamamento público.
§5º A homologação do resultado do chamamento público não gera direito para a 
entidade privada à celebração do convênio, constituindo-se em mera expectativa 
de direito, impedindo, no entanto, a Administração Pública estadual de celebrar 
outro instrumento com o mesmo objeto que não esteja de acordo com a ordem do 
resultado do processo seletivo.
Art. 678. A comissão de seleção será designada pelo órgão ou entidade pública 
responsável pela parceria em ato de nomeação específi ca, devendo ser composta 
por, pelo menos, 2/3 (dois terços) de servidores efetivos ou empregados públicos 
dos quadros permanentes da administração pública do Estado do Paraná, com 
arredondamento, quando houver parte decimal, para maior, em todos os casos.
§1º A comissão de seleção terá no mínimo 3 (três) membros, mas sempre terá 
composição em número ímpar.
§2º Compete aos Secretários de Estado e aos dirigentes das entidades da 
Administração Indireta designar a comissão de seleção.
§3º Sempre que o objeto da parceria se inserir no campo de mais de um órgão ou 
entidade, a comissão deverá ser composta por, no mínimo, um membro de cada 
órgão ou entidade envolvida.
§4º O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar 
do processo, caso, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica 
com quaisquer das entidades participantes do chamamento público, sob pena 
da aplicação das sanções estabelecidas pela legislação vigente, confi guradas as 
seguintes hipóteses:
I  - participação do membro da comissão de seleção como associado, dirigente ou 
empregado de qualquer entidade privada proponente;
II - prestação de serviços do membro da comissão de seleção a qualquer entidade 
privada proponente, com ou sem vínculo empregatício;
III - recebimento, como benefi ciário, pelo membro da comissão de seleção, dos 
serviços de qualquer entidade privada proponente;
IV - doação para entidade privada proponente.
§5º Confi gurado o impedimento previsto no §4º deste artigo, deverá ser 
imediatamente designado membro substituto que possua qualifi cação equivalente 
à do substituído, sempre guardando coerência com a natureza do objeto da avença, 
a fi m de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.
§6º Os órgãos ou as entidades estaduais poderão estabelecer uma ou mais 
comissões de seleção, conforme sua organização e conveniência administrativa, 
observado o princípio da efi ciência.
§7º Poderão ser criadas tanto uma comissão de seleção para cada edital quanto 
uma comissão permanente para todo os editais, desde que, no segundo caso, seja 
constituída por prazo não superior a 12 (doze) meses.
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CAPÍTULO IV
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Art. 679. Os processos administrativos destinados à celebração de convênio e 
termo de cooperação deverão ser instruídos com os seguintes documentos:
I - cópia simples do estatuto ou contrato social caso a entidade convenente não for 
ente federativo e comprovante de sua inscrição no CNPJ;
II - comprovação de que a pessoa que assinará o convênio ou termo de cooperação 
detém competência para este fi m específi co, mediante apresentação de cópia 
simples:
a) do instrumento que demonstre a condição de representante legal, quando a 
entidade convenente for pessoa jurídica de direito privado;
b) do ato que deu posse e exercício à autoridade máxima, quando a convenente for 
pessoa jurídica de direito público;
c) da ata de posse do Chefe do Poder Executivo, quando a convenente for ente 
federativo.
III - prova de regularidade do convenente para com as Fazendas Públicas, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) certidão ou documento equivalente atestando que o interessado está em dia com 
o pagamento dos tributos, empréstimos e fi nanciamentos devidos ao concedente;
b) certidão ou documento equivalente expedido pelo concedente atestando que 
o interessado está em dia com as prestações das contas de transferências dos 
recursos dele recebidos;
c) certidão negativa específi ca emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
quanto à inexistência de débitos perante a seguridade social;
d) certidão negativa conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto aos demais tributos;
e) prova de regularidade do convenente para com a Seguridade Social (INSS), 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND), e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certifi cado 
de Regularidade de Situação (CRS);
f) certidão negativa de débitos trabalhistas exigível, nos termos da Lei 12.440, de 
7 de julho de 2011.
g) consulta ao Cadin-PR.
IV - orçamento devidamente detalhado em planilhas nos termos dos arts. 368 a 
372 e dos arts. 484 a 486, todos deste Regulamento.
V - plano de aplicação dos recursos fi nanceiros e correspondente cronograma de 
desembolso:
a) o plano de aplicação dos recursos não pode ser genérico, devendo observar as 
metas quantitativas e qualifi cativas constantes do plano de trabalho;
b) a liberação de recursos fi nanceiros deve obedecer ao cronograma de desembolso 
e guardar consonância com as fases ou etapas de execução do objeto;
c) o plano de trabalho deverá contemplar previsão de prestações de contas parciais 
dos recursos repassados de forma parcelada, correspondentes e consentâneos com 
o respectivo plano e cronograma de desembolso;
VI - o convenente e o concedente devem demonstrar disporem dos recursos 
necessários ao cumprimento das obrigações que assumem no termo de convênio 
mediante:
a) a indicação das fontes de recurso e da dotação orçamentária que assegurarão a 
integral execução do convênio;
b) estimativa do impacto orçamentário-fi nanceiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subsequentes;
c) declaração do ordenador de que a despesa tem adequação orçamentária 
e fi nanceira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano 
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
d) declaração do ordenador de despesa de que existe disponibilidade de caixa para 
pagamento das despesas decorrentes de convênio a ser celebrado nos dois últimos 
quadrimestres do mandato;
e) indicação do crédito e o respectivo empenho para atender à despesa no exercício 
em curso, bem como apontamento de cada parcela da despesa relativa à parte a 
ser executada em exercício futuro, mediante apostilamento, nos instrumentos cuja 
duração ultrapasse um exercício fi nanceiro,
f) previsão de execução de créditos orçamentários em exercícios futuros de 
que trata a alínea “e” deste inciso, acarretará a responsabilidade da concedente 
de incluir a dotação necessária à execução do instrumento em suas propostas 
orçamentárias para os exercícios seguintes;
VII - plano de trabalho detalhado, nos termos do disposto no art. 681 deste 
Regulamento, e a prévia e expressa aprovação pela autoridade competente;
VIII - certidão expedida pelo Tribunal de Contas para obtenção de recursos 
públicos.
§1º Quaisquer documentos que venham a ser exigidos por legislação específi ca 
como condição para o recebimento de recursos públicos passarão automaticamente 
a fazer parte do rol deste artigo e deverão complementar o processo do concedente 
para as transferências vigentes.
§2º O termo de cooperação poderá prescindir das condições previstas nos incisos 
III, IV, V, VI, e VIII deste artigo.
§3º A verifi cação dos requisitos para o recebimento dos recursos fi nanceiros 
deverá ser feita no momento da assinatura do respectivo instrumento, bem como 
na assinatura dos correspondentes aditamentos de valor.
§4º É vedada a transferência antecipada da totalidade dos recursos quando a 
execução ultrapassar 2 (dois) meses e for incompatível com o plano de aplicação 
dos recursos.
§5º O orçamento em unidades do inciso IV do caput deste artigo pode ser 
substituído por orçamento elaborado com a utilização de metodologia expedita 
ou paramétrica e de avaliação aproximada nos casos em que o convênio envolver 
obra ou serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-
integrada, ou nas hipóteses que a elaboração do projeto básico for uma das etapas 

do respectivo acordo.
Art. 680. Os convênios referentes a obras e serviço de engenharia devem conter 
cláusula que obrigue o benefi ciário ao cumprimento das normas relativas à 
elaboração do orçamento de referência e da formação dos preços das propostas 
e celebração de aditivos em obras e serviços de engenharia e/ou arquitetura do 
Título III deste Regulamento nas contratações de obras ou serviços de engenharia 
e/ou arquitetura com os recursos transferidos.
§1º A comprovação do cumprimento do disposto no caput deste artigo será 
realizada mediante declaração do representante legal do órgão ou entidade 
responsável pela contratação, que deverá ser encaminhada ao órgão ou entidade 
concedente após a homologação da licitação.
§2º A verifi cação do cumprimento do disposto neste artigo será realizada pelo 
órgão titular dos recursos por meio da análise de no mínimo:
I  - da seleção das parcelas de custo mais relevantes contemplando na análise, 
no mínimo, 10% (dez por cento do número) de itens da planilha que somados 
correspondam ao valor mínimo de 80% (oitenta por cento) do valor total das obras 
e serviços de engenharia e/ou arquitetura orçados, excetuados os itens previstos 
no inciso II deste artigo;
II - dos custos dos serviços relativos à mobilização e desmobilização, canteiro e 
acampamento e administração local.
§3º Na celebração de termo aditivo, o serviço adicionado ao contrato ou que sofra 
alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao 
preço de referência da Administração Pública, mantida a proporcionalidade entre 
o preço global contratado e o preço de referência.
§4º O preço de referência a que se refere o §1º deste artigo deverá ser obtido na 
forma da Seção V do Capítulo III deste Título III deste Regulamento, considerando 
a data-base de elaboração do orçamento de referência da Administração.

CAPÍTULO V
DO PLANO DE TRABALHO

Art. 681. O plano de trabalho, previamente aprovado pelas autoridades 
competentes do concedente e do convenente deverá contemplar, no mínimo:
I  - descrição completa do objeto do convênio a ser formalizado e seus elementos 
característicos;
II  - razões que justifi quem a celebração do convênio;
III - estabelecimento de metas a serem atingidas, objetivamente especifi cadas, 
descritas quantitativa e qualitativamente;
IV  - detalhamento das etapas ou fases de execução, estabelecendo os prazos de 
início e conclusão de cada etapa ou fase programada;
V   -  plano de aplicação dos recursos;
VI  - cronograma físico-fi nanceiro e de desembolso;
VII - comprovação de que a contrapartida, quando prevista, está devidamente 
assegurada;
VIII - previsão, se for o caso, de receitas e de despesas a serem realizadas na 
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
IX - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das 
metas a eles atreladas;
X - defi nição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento 
das metas;
XI - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços 
praticados no mercado, devendo existir elementos indicativos da mensuração 
desses custos;
XII - comprovação do exercício pleno dos poderes referentes à propriedade do 
imóvel, mediante certidão emitida por cartório competente, sempre que o objeto 
do convênio seja a execução de obras ou benfeitorias em imóvel;
XIII - justifi cativa da relação entre custos e resultados, inclusive para análise da 
equação custo/benefício do desembolso a ser realizado pela Administração em 
decorrência do convênio.
§1º A transferência de recursos fi nanceiros destinados ao cumprimento do 
objeto do convênio obedecerá ao plano de trabalho previamente aprovado, tendo 
por base o cronograma de desembolso, cuja elaboração terá como parâmetro 
para a defi nição das parcelas, o detalhamento da execução física do objeto e a 
programação fi nanceira estadual.
§2º O termo de cooperação poderá prescindir das condições previstas nos incisos 
V, VI, VII, VIII, XI e XII deste artigo.
Art. 682. Quando o objeto do convênio envolver a aquisição de bens ou a 
prestação de serviços em geral, deverá ser apresentado orçamento preliminar que 
demonstre a compatibilidade com os valores praticados no mercado.
Art. 683. Em caso de obra e serviço de engenharia e arquitetura, o plano de 
trabalho deverá conter:
I  - projeto nos termos do inciso LXXXVIII do art. 2º deste Regulamento;
II - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos 
unitários ou  fundamentado em quantitativos de obras, serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados, calculado com base nos valores praticados pelo mercado, 
nos valores pagos pela administração pública em objetos similares ou na avaliação, 
aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;
III - Anotações e/ou Registros de Responsabilidade Técnica dos projetos e 
orçamentos;
IV - cronograma físico-fi nanceiro da obra;
V - relatório de impactos ambientais e/ou licenças ambientais, quando exigido 
pelos órgãos competentes;
VI - certidão atualizada do registro imobiliário, comprovando a titularidade do 
imóvel por parte do partícipe a quem incumbe a dominialidade do bem;
VII - comprovação pelo tomador de que ele dispõe de recursos próprios.
Parágrafo único. A apresentação de projeto básico completo poderá ser 
dispensada quando uma das metas do ajuste envolver o desenvolvimento do 
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próprio projeto básico, o que apenas será possível quando houver no plano de 
trabalho elementos sufi cientes que permitam aferir os custos do empreendimento, 
por meio das metodologias expedida, paramétrica ou da técnica do orçamento 
sintético.

CAPÍTULO VI
DA MINUTA DE CONVÊNIO E TERMO DE COOPERAÇÃO

Art. 684. A minuta de convênio e de termo de cooperação deverá conter:
I   - o objeto e seus elementos característicos em consonância com o plano de 
trabalho, que integrará o termo celebrado independentemente de transcrição;
II  - a especifi cação das ações, item por item, do plano de trabalho, principalmente 
as que competirem às entidades desenvolver, com a devida explicitação das metas;
III  - as obrigações de cada partícipe;
IV  - as obrigações do interveniente, quando houver,
V - a prerrogativa do órgão ou entidade transferidor dos recursos fi nanceiros 
assumir ou transferir a obrigação da execução do objeto, no caso de paralisação ou 
de indícios de irregularidade, de modo a evitar sua descontinuidade;
VI  - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos neste 
Regulamento;
VII - a indicação da obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens 
remanescentes pelo convenente e da manifestação de seu compromisso de utilizá-
los para assegurar a continuidade de programa governamental, com apresentação 
de diretrizes e regras claras de utilização;
VIII - a forma de acompanhamento pelo concedente da execução física do objeto, 
com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que empregará;
IX  - o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade pública concedente, 
do controle interno do Poder Executivo Estadual, bem como do Tribunal de 
Contas aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de 
transferências regulamentados por este Regulamento, e aos locais de execução 
do objeto;
X  - o prazo para devolução dos saldos remanescentes e apresentação da prestação 
de contas;
XI - a forma e a metodologia de comprovação do cumprimento do objeto;
XII - a obrigação do concedente de dispor de condições e de estrutura para o 
acompanhamento e verifi cação da execução do objeto e o cumprimento dos prazos 
relativos à prestação de contas;
XIII - a obrigatoriedade do concedente e do convenente de divulgar em sítio 
eletrônico ofi cial as informações referentes aos valores devolvidos, bem como a 
causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção 
ou rescisão do instrumento;
XIV - a descrição dos parâmetros objetivos que servirão de referência para a 
avaliação do cumprimento do objeto;
XV - a previsão de prestações de contas parciais dos recursos repassados de forma 
parcelada, correspondentes e consentâneos com o respectivo plano e cronograma 
de desembolso, sob pena de obstar o repasse das prestações fi nanceiras 
subsequentes;
XVI - a previsão de que o valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se 
ocorrer ampliação do objeto capaz de justifi cá-lo, dependendo de apresentação 
e aprovação prévia pela Administração de projeto adicional detalhado e de 
comprovação da fi el execução das etapas anteriores e com a devida prestação de 
contas, sendo sempre formalizado por aditivo;
XVII - a previsão da necessidade de abertura de conta específi ca para gestão dos 
recursos repassados;
XVIII - a previsão dos recursos fi nanceiros ou de bens e serviços cuja expressão 
monetária será obrigatoriamente identifi cada;
XIX  - previsão dos valores referentes à contrapartida fi nanceira ou em bens e 
serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identifi cada;
XX  - a indicação completa da dotação orçamentária que vincula a transferência a 
ser realizada pelo concedente;
XXI  - a forma de execução do acompanhamento e da fi scalização, que deverá ser 
sufi ciente para garantir a plena execução física do objeto;
XXII  - o prazo de vigência e a data da celebração;
XXIII - a vedação de o convenente de estabelecer contrato ou convênio com 
entidades impedidas de receber recursos estaduais para consecução do objeto do 
ajuste;
XXIV - cláusula que disponha que o desvio de utilização do bem móvel ou imóvel 
pelo convenente importará na transmissão ou retorno do bem para o domínio do 
concedente, ou indenização do valor global aplicado, nos termos do art. 665 deste 
Regulamento.
XXV  - cláusula de inalienabilidade;
XXVI - hipóteses de extinção do ajuste.
Parágrafo único. O termo de cooperação poderá prescindir das condições 
previstas nos incisos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV e XXV deste artigo.
Art. 685. É vedada a inclusão na minuta do convênio, sob pena de nulidade ou de 
sustação do ato, de cláusulas ou de condições que prevejam ou permitam:
I  - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II  - realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção 
monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
III - transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do 
convênio;
IV - pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou 
empregado integrante de quadro de pessoal da administração pública, direta ou 
indireta, por quaisquer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, 
ressalvadas as hipóteses previstas em Lei;
V - pagamento de profi ssionais não vinculados à execução do objeto do convênio;
VI - aplicação dos recursos em fi nalidade diversa da estabelecida no termo, ainda 

que em caráter de emergência;
VII - realização de despesas em data anterior, ou posterior, à sua vigência;
VIII - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento pactuado, 
salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência, a respectiva 
causa tenha sido justifi cada e os recursos fi nanceiros para pagamento constem no 
plano de aplicação ou instrumento equivalente;
IX - atribuição de vigência ou de efeitos fi nanceiros retroativos;
X - realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o 
objeto do convênio e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer 
referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores 
públicos;
XI - transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer 
entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 
círculo restrito de associados ou sócios;
XII - transferência de recursos às entidades privadas sem fi ns lucrativos que 
tenham como dirigentes ou controladores:
a) membros do Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo 
Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
b) servidor público vinculado ao Poder Executivo do concedente dos recursos 
ou do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus 
respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 
afi nidade até o 2º grau, salvo se comprovada a inexistência de confl ito com o 
interesse público.

CAPÍTULO VII
DA PUBLICIDADE

Art. 686. É condição de efi cácia dos instrumentos a publicação do respectivo 
extrato no Diário Ofi cial do Estado e no sítio eletrônico ofi cial do órgão ou entidade 
da Administração Pública estadual, que será providenciada pelo concedente, no 
prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura.

CAPÍTULO VIII
DO REPASSE DE RECURSOS E DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Art. 687. A liberação de recursos fi nanceiros deve obedecer ao cronograma de 
desembolso previsto no plano de trabalho e guardar consonância com as fases ou 
etapas de execução do objeto do ato de transferência voluntária.
Parágrafo único. Para a liberação dos recursos fi nanceiros deverão ser juntados 
aos autos do processo administrativo correlato:
I   - as notas de empenho referentes aos valores da transferência para o exercício 
fi nanceiro em curso;
II  - o termo de convênio e respectivos aditivos;
III - os comprovantes de publicação do termo de convênio e dos respectivos 
aditivos, quando houver;
IV - os comprovantes da efetiva transferência dos recursos ao tomador.
Art. 688. O concedente poderá solicitar, como requisito para liberação de parcela 
de recursos, apoio a outro órgão ou entidade da Administração Pública estadual 
para constatar se efetivamente houve a realização de parcela ou o total da obra ou 
serviço de engenharia e/ou arquitetura.
Parágrafo único. A vistoria para a constatação da situação de obra ou serviço 
de engenharia ou arquitetura deverá ser documentada mediante a emissão do 
respectivo termo de constatação parcial ou total, conforme dispõe o art. 703 deste 
Regulamento.
Art. 689. Os recursos repassados e a contrapartida fi nanceira, quando previstos 
no termo de convênio, deverão ser depositados e movimentados na mesma conta 
remunerada específi ca em instituição fi nanceira ofi cial.
§1º Não havendo instituição fi nanceira ofi cial na localidade do tomador dos 
recursos, os valores transferidos e a contrapartida poderão ser movimentados em 
agência bancária local, observada a legislação pertinente.
§2º As receitas fi nanceiras auferidas na forma do §1º deste artigo serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente 
no seu objeto, devendo constar de demonstrativo específi co que integrará as 
prestações de contas do ajuste.
§3º Os recursos da conta específi ca somente poderão ser utilizados para pagamento 
de despesas previstas no plano de aplicação.
§4º A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer mediante emissão de 
cheque nominativo, cruzado e não endossável; ordem bancária; transferência 
eletrônica ou outra modalidade que identifi que a destinação dos recursos e, no 
caso de pagamento, o credor.
Art. 690. A contrapartida, quando houver, deverá ser depositada, no mínimo, 
proporcionalmente, na mesma data da liberação da primeira ou da única parcela da 
transferência ou conforme estabelecido no termo de convênio ou no cronograma 
de desembolso.
§1º O valor da contrapartida do convenente, quando prevista em bens ou serviços, 
deverá ser expresso em moeda corrente nacional.
§2º A justifi cativa para a exigência de contrapartida, bem como a forma de 
aferição da correspondência entre o valor atribuído aos bens ou serviços com o 
praticado no mercado ou, no caso de objetos padronizados, mediante parâmetros 
previamente estabelecidos, deverão integrar o plano de trabalho.
§3º O termo de convênio deverá conter cláusula que expresse o valor da 
contrapartida.
Art. 691. O saldo fi nal da conta específi ca deverá ser recolhido pelo convenente 
à conta do concedente ou de acordo com o estipulado pelo termo de convênio, 
observada a legislação aplicável.
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Parágrafo único. Para determinação do saldo a ser restituído, a comprovação das 
despesas ocorrerá, primeiramente, sobre o montante da contrapartida fi nanceira.

CAPÍTULO IX
DA EXECUÇÃO

Art. 692. Os recursos fi nanceiros repassados em razão do convênio não perdem 
a natureza de dinheiro público, fi cando a sua utilização vinculada aos termos 
previstos no ajuste e devendo a entidade, obrigatoriamente, prestar contas ao 
Estado do Paraná e ao Tribunal de Contas do Estado.
Art. 693. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito do convênio serão 
liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais fi carão retidas até o saneamento das 
impropriedades:
I  - evidência de irregularidades na aplicação da parcela anteriormente recebida, 
na forma da legislação aplicável, inclusive as identifi cadas em procedimentos de 
fi scalização local, realizados pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos 
ou pelos órgãos competentes do controle interno da Administração;
II - desvio de fi nalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justifi cados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais da Administração Pública nas contratações e/ou na execução do 
convênio;
III - deixar o executor de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe 
repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle 
interno.
Parágrafo único. Havendo indícios de irregularidades na execução do ajuste, 
poderá haver a  suspensão do repasse de recursos fi nanceiros, mediante 
justifi cativa idônea, até que as irregularidades sejam efetivamente apuradas por 
meio de procedimento administrativo que confi ra ampla defesa ao convenente.
Art. 694. A comprovação da regularidade da execução do objeto pelo convenente 
se dará mediante a apresentação de:
I  - cópia dos procedimentos para a contratação de bens, serviços e obras;
II  - comprovantes de despesas efetuadas revestidos das formalidades legais, os 
quais deverão conter, além da descrição do bem ou do serviço adquirido, expressa 
menção ao número do convênio, seguido do ano e do nome ou da sigla do órgão 
concedente;
III - documentos que demonstrem a realização das atividades previstas e o 
cumprimento das metas propostas.
Art. 695. Salvo motivo de caso fortuito ou de força maior devidamente justifi cado 
e comprovado ou quando expressamente estabelecido de forma diversa pelo 
plano de trabalho, o convenente deverá iniciar a execução do objeto do termo de 
convênio dentro de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da primeira ou da única 
parcela dos recursos.
Art. 696. As entidades privadas, na aplicação dos recursos públicos provenientes 
do convênio, deverão promover contratações e aquisições com observância aos 
princípios constantes do art. 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

CAPÍTULO X
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO E DO TERMO DE 

COOPERAÇÃO

Art. 697. O gestor de convênio ou termo de cooperação é o gerente funcional 
e tem a missão de administrar o convênio ou termo de colaboração, desde sua 
formalização até o termo de cumprimento dos objetivos.
Art. 698. A execução do convênio deverá ser acompanhada e fi scalizada por 1 
(um) ou mais fi scais, representantes da Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Art. 699. O gestor e o fi scal do convênio ou termo de cooperação serão nomeados 
por ato interno, providenciada a respectiva publicidade do ato.
§ 1º A função de fi scal de convênio ou de termo de cooperação deve ser atribuída 
a servidor detentor de qualifi cação técnica compatível com o objeto do ajuste, 
devendo constar dos termos ou certifi cados por ele emitidos o seu nome, 
assinatura, matrícula funcional e número do ato da autoridade que o designou 
para a fi scalização e acompanhamento da aplicação dos recursos, com a respectiva 
data de emissão.
§2º A substituição do agente público responsável pela gestão e/ou fi scalização 
deverá ocorrer na forma disposta no caput deste artigo.
§3º O termo de cooperação poderá ser acompanhado por um único agente público 
que desempenhará as funções de gestor e fi scal.
Art. 700. São atribuições do gestor de convênio e termo de cooperação:
I  - zelar para que a documentação do ajuste esteja em conformidade com a 
legislação aplicada desde a sua proposta até a aprovação da prestação de contas;
II - atuar como interlocutor do órgão responsável pela celebração do ajuste;
III - controlar os saldos de empenhos dos convênios ou instrumentos congêneres;
IV - verifi car o cumprimentos dos prazos de prestação de contas dos ajustes, 
efetuar as devidas análises e encaminhar os respectivos documentos ao ordenador 
de despesa, para deliberação;
V - inserir os dados do ajuste, quando couber e não houver setor responsável por 
estas atribuições, no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná ou, no caso de convênio com recursos federais, nos 
Sistema do Tribunal de Contas da União;
VI - zelar pelo cumprimento integral do ajuste.
Art. 701. São atribuições do fi scal de convênio e termo de cooperação:
I - ensejar as ações para que a execução física e fi nanceira do ajuste ocorra 
conforme previsto no plano de trabalho;
II - acompanhar a execução do convênio ou instrumento congênere, 
responsabilizando-se pela avaliação de sua efi cácia;

III  - verifi car a adequação da aquisição de bens e a execução dos serviços, 
observando o estabelecido no ajuste e a compatibilidade da qualidade e quantidade 
apresentada pelo convenente com o efetivamente entregue ou executado;
IV - prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução dos convênios 
ou instrumentos congêneres sob sua responsabilidade;
V - analisar e aprovar, de forma fundamentada e justifi cada em relatórios técnicos, 
as eventuais readequações do plano de trabalho e no caso de obras e serviços 
de engenharia, nos projetos básicos quando houver modifi cação dos projetos de 
engenharia e das especifi cações dos serviços.
VI - emitir termo de conclusão atestando o término do ajuste.
§1º O fi scal do convênio ou termo de cooperação anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados.
§2º O fi scal do convênio ou termo de cooperação informará a seus superiores, em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar 
decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
§3º A análise e manifestação acerca da reformulação de projetos básicos 
que envolvam a modifi cação de projeto de engenharia e/ou arquitetura ou das 
especifi cações dos serviços, deverá ser realizada preferencialmente por servidor 
efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública 
estadual devidamente habilitado.
Art. 702. É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar com 
informações pertinentes à atribuição de fi scal do convênio.
§1º O terceiro contratado para assistir e subsidiar o fi scal do convênio com com 
informações pertinentes à fi scalização não poderá exercer funções privativas de 
fi scal.
§2º Na hipótese da contratação de terceiros, prevista no caput deste artigo, deverão 
ser observadas as seguintes regras:
I - a empresa ou o profi ssional contratado assumirá responsabilidade civil 
objetiva pela veracidade e precisão das informações prestadas, fi rmará termo 
de compromisso de confi dencialidade e não poderá exercer atribuição própria e 
exclusiva de fi scal de convênio;
II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fi scal do 
convênio, nos limites das informações prestadas pelo contratado.
Art. 703. A autoridade máxima do órgão ou entidade convenente designará 
servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração 
Pública para a emissão dos seguintes documentos destinados a atestar a adequada 
utilização dos recursos:
I  - termo de acompanhamento e fi scalização é o documento emitido sempre que 
houver verifi cação ou intervenção do fi scal responsável, no qual deverá descrever 
a ação desenvolvida, a situação na qual se encontra a execução do objeto, as 
divergências constatadas ao pactuado, os ajustes para saneamento e as eventuais 
omissões ou inobservâncias pelo convenente do acordado;
II  - termo de constatação de situação da obra e serviço de engenharia e/
ou arquitetura é o documento circunstanciado referente acompanhamento da 
aplicação dos recursos destinados à execução de obras por intermédio do qual se 
certifi ca a adequação do objeto aos termos do convênio, que não se confunde com 
as atividades do fi scal da obra e do gestor do contrato, podendo ser parcial, em 
relação a uma ou mais parcelas da obra ou serviços de engenharia e/ou arquitetura, 
emitido antes da medição fi nal; e total, quando realizado após a realização da 
medição fi nal;
III - termo de instalação e de funcionamento de equipamentos é o documento por 
intermédio do qual se certifi ca que os equipamentos foram adquiridos conforme 
previsto pelo termo de convênio; estão adequadamente instalados; em pleno 
funcionamento nas dependências do convenente ou em outro local designado pelo 
convênio; e em uso na atividade proposta;
IV - termo de compatibilidade físico-fi nanceira é o documento emitido nos casos 
em que o objeto ainda não tenha sido concluído, e a proporção já executada 
possibilite a colocação do objeto em uso, o qual deverá certifi car se o percentual 
físico executado é compatível ou não com o percentual dos recursos até então 
repassados;
V - termo de cumprimento dos objetivos é o documento que certifi ca o 
cumprimento integral do objeto do termo de convênio.
Parágrafo único. No caso de o convênio atribuir a fi scalização do objeto a um 
órgão que detenha qualifi cação técnica institucional para realização deste trabalho, 
serão emitidos os documentos descritos neste artigo, assinados por profi ssional 
técnico habilitado, lotado no órgão fi scalizador, devendo ser claramente impresso 
o nome e o cargo do emitente, bem como o ato de nomeação que delegou 
competência para o serviço de acompanhamento e fi scalização.
Art. 704. A fi scalização e a gestão do convênio ou termo cooperação não se 
confunde com a atividade de fi scalização e gestão do contrato fi rmado pelo 
partícipe para execução do objeto do convênio ou do termo de cooperação.
§1º O convenente deverá declarar que dispõe de estrutura que permita acompanhar 
e fi scalizar a execução do objeto.
§2º A responsabilidade quanto aos serviços executados, materiais utilizados e 
aplicação dos recursos fi nanceiros previstos é da entidade convenente.
Art. 705. O concedente deverá comunicar ao convenente qualquer irregularidade 
no uso dos recursos ou outra pendência de ordem técnica, tomar medidas para 
suspender a liberação dos recursos e fi xar prazo para saneamento ou apresentação 
de esclarecimentos.
§1º Caso não for sanada a irregularidade de que trata o caput deste artigo, o 
concedente deverá apurar o dano, mediante Tomada de Contas Especial, nos 
termos do disposto na Lei n.º 20.656, de 2021.
§2º O concedente deverá comunicar à Controladoria Geral do Estado do Paraná 
qualquer irregularidade indicada no caput deste artigo, e à Procuradoria Geral do 
Estado e ao Ministério Público competente quando detectada indícios de crime ou 
ato de improbidade administrativa.
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CAPÍTULO XI
DOS TERMOS ADITIVOS

Art. 706. As alterações do convênio ou termo de cooperação serão formalizadas 
mediante termo aditivo, cujo resumo do seu extrato deverá ser publicado pelos 
partícipes no Diário Ofi cial do Estado e nos respectivos sítios ofi ciais eletrônicos, 
no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da assinatura do termo.
§1º A alteração do convênio ou termo de cooperação dependerá de prévia aprovação 
de plano de trabalho readequado e, no caso do convênio, da comprovação da 
execução das etapas anteriores com a devida prestação de contas, observada a 
compatibilidade com o objeto do ajuste.
§2º A readequação do plano de trabalho deverá ser previamente apreciada pelo 
setor técnico estadual e submetida à aprovação autoridade competente.
Art. 707. Os limites quantitativos previstos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021 não se aplicam aos convênios.
Art. 708. Para a celebração de termo aditivo, com readequação do plano de 
trabalho, é necessário que seja acostado aos autos:
I  - justifi cativa fundamentada, por parte do órgão ou entidade estadual, solicitando 
a respectiva alteração do ajuste;
II - indicação das fontes de recurso e dotação orçamentária que assegurarão a 
integral execução do convênio;
III - estimativa do impacto orçamentário-fi nanceiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subsequentes;
IV - declaração do ordenador de que a despesa tem adequação orçamentária 
e fi nanceira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano 
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
V  - declaração do ordenador de despesa de que existe disponibilidade de caixa 
para pagamento das despesas decorrentes de convênio a ser aditado nos dois 
últimos quadrimestres do mandato;
VI  - plano de aplicação dos recursos fi nanceiros;
VII  - cronograma de desembolso;
VIII - plano de trabalho devidamente readequado e assinado, de acordo com o 
previsto nos arts. 681 a 683 deste Regulamento;
IX - aprovação do plano de trabalho pela autoridade máxima no âmbito estadual;
X  - prova de regularidade do conveniado para com as Fazendas Públicas Federal, 
Estadual e Municipal, anexando, inclusive, a prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
XI   - certidão liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado;
XII - certidão negativa quanto ao pagamento de empréstimos e fi nanciamentos 
junto ao Estado, nos termos da alínea “a” do inciso IV do § 1° do art. 25 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 2000; e
XIII  - prestação de contas, nos termos do art. 714 deste Regulamento.
§1º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, o plano de trabalho 
deve vir acompanhado do projeto básico, do orçamento detalhado em planilhas 
que expressem a composição de todos os seus custos unitários, do cronograma 
físico-fi nanceiro, bem como das Anotações ou Registros de Responsabilidade 
Técnica dos projetos e dos orçamentos componentes do projeto básico.
§2º As alterações que não impliquem aumento de repasse de verba pela entidade 
concedente poderão prescindir das condições previstas nos incisos II, III, IV, V, 
VI, VII, X, XI, XII e XIII deste artigo.

CAPÍTULO XII
DO SALDO E DA RECEITA FINANCEIRA

Art. 709. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, 
aplicados em cadernetas de poupança de instituição fi nanceira ofi cial se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação fi nanceira de 
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, 
quando a utilização dos mesmos se verifi car em prazos menores que um mês.
Art. 710. As receitas fi nanceiras auferidas na forma do artigo anterior serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, 
no objeto de sua fi nalidade, devendo constar de demonstrativo específi co que 
integrará as prestações de contas do ajuste.
§1º O uso de saldo remanescente de convênio é condicionado à celebração de termo 
aditivo e aprovação de plano de trabalho readequado com metas relacionadas e 
compatíveis ao objeto originariamente conveniado, devendo obedecer ao disposto 
no art. 681 deste Regulamento.
§2º Se os partícipes optaram por não utilizar o saldo, no caso de a partida e 
contrapartida tenham sido efetuadas em recursos fi nanceiros, este deve ser 
devolvido de forma proporcional aos convenentes.

CAPÍTULO XIII
DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO

Art. 711. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, 
acordo ou ajuste, os saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras realizadas, serão devolvidos à 
entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial 
do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade 
titular dos recursos.
Parágrafo único. O concedente deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data do evento, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho.
Art. 712. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo.
Parágrafo único. No caso em que algum dos partícipes já tenha se comprometido 
fi nanceiramente com a sua meta convenial, eventual não cumprimento do 
avençado pela outra parte que prejudique a funcionalidade do objeto pretendido 

permitirá que seja ajustada uma forma de compensação dos possíveis prejuízos 
entre os partícipes.
Art. 713. O ajuste será rescindido nas hipóteses de:
I   - inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II - constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em 
qualquer documento apresentado;
III - aplicação de recursos fora das hipóteses ajustadas;
IV - verifi cação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de 
contas especial;
V - dano ao erário, exceto se houver devolução dos recursos devidamente 
corrigidos, sem prejuízo da continuidade da apuração, por procedimentos 
administrativos próprios, quando identifi cadas outras irregularidades decorrentes 
do ato praticado.

CAPÍTULO XIV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 714. A análise da prestação de contas pelo concedente poderá julgar as contas 
como:
I   - regulares;
II - regulares com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de 
natureza formal de que não resulte dano ao erário;
III - irregulares com a determinação da imediata instauração de Tomada de Contas 
Especial.
Art. 715. Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da 
prestação de contas e na comprovação de resultados, a administração pública 
estadual poderá, a seu critério, conceder prazo de até 15 (quinze) dias para o 
convenente sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

TÍTULO VIII
DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO DE 

CONTROVÉRSIAS
Seção I

Orientações Gerais

Art. 716. O Estado do Paraná e as entidades submetidas à Lei Federal nº 14.133, 
de 2021, poderão valer-se na contratação de meios alternativos para a prevenção 
e resolução de controvérsias.
§1º A utilização dos meios referidos no caput deste artigo poderá ser prevista 
quanto à totalidade ou parcela de quaisquer direitos patrimoniais disponíveis 
decorrentes do contrato, incluindo-se as questões relacionadas ao restabelecimento 
do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações 
contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações.
§2º Poderá a Procuradoria Geral do Estado, mediante Resolução, aprovar modelo 
padronizado de cláusula contratual para aplicação dos meios alternativos de 
prevenção e resolução de controvérsias.
§3º No caso dos contratos previstos no §3º do art. 1º da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021, é válida a adoção de condições peculiares ou próprias de agências ou 
organismos internacionais sobre os procedimentos de prevenção e resolução de 
controvérsias.
§4º Os servidores e empregados públicos que fi zerem uso de meios alternativos 
de prevenção e resolução de controvérsias terão autonomia negocial, somente 
podendo ser responsabilizados civil, administrativa ou criminalmente quando, 
mediante dolo ou fraude, receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, 
permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro, ou para tal concorrerem.
Art. 717. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção de meios 
alternativos de resolução de controvérsias.
Parágrafo único. Quando não se fi zer necessário o aditamento, as partes 
poderão se valer de mecanismos alternativos de resolução de controvérsias 
independentemente de previsão contratual.

Seção II
Da Conciliação e Mediação

Art. 718. Os confl itos envolvendo os direitos patrimoniais disponíveis de que trata 
a Lei Federal n.º 14.133, de 2021, judicializados ou não, sempre que possível, 
serão solucionados por métodos consensuais, dentre os quais a negociação, a 
conciliação e a mediação.
§1º As hipóteses de escolha de mediadores e de Câmaras de Mediação, bem como 
os critérios para esta seleção, serão estabelecidos por ato do Procurador-Geral 
do Estado, observada, preliminarmente, se já criada, a competência da Câmara 
de prevenção e resolução administrativa de confl itos prevista no artigo 32 da Lei 
Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015.
§2º Os procedimentos de negociação, conciliação e mediação deverão contar com 
a participação ativa de um advogado público previamente designado, o qual terá 
autonomia negocial dentro da esfera de sua competência.
§3º A conciliação e a mediação poderão ser realizadas na Câmara Administrativa 
de Solução de Confl itos da Procuradoria-Geral do Estado – CASC/PGE-PR, 
criada pelo Decreto n.º 8473, de 2021, desde que devidamente competente, nos 
termos do seu regulamento específi co.
Art. 719. O procedimento de negociação, conciliação e mediação observará o 
princípio da publicidade.
§1º O procedimento poderá contar com momentos de confi dencialidade, com 
registro em ata.
§2º As sessões não serão abertas ao público.
§3º Durante o curso do procedimento, os atos não poderão ser publicizados, 
permitida a divulgação de informação sobre a sua existência, abrangendo as partes 
e o seu objeto.
§4º Após o término do procedimento, os atos poderão ser publicizados, respeitando-
se os momentos de confi dencialidade e os limites legais de compartilhamento de 
dados.
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Seção III
Do Comitê de Prevenção e Resolução de Disputas

Art. 720. Os editais e os contratos de obras, serviços de engenharia, concessões 
de serviço público, concessões patrocinadas e administrativas, cujo valor exceda a 
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), poderão prever a adoção de Comitê de 
Prevenção e Resolução de Disputas.
Art. 721. O Comitê de Prevenção e Solução de Disputas poderá ter natureza 
revisora, adjudicativa ou híbrida, conforme os incisos deste artigo, a depender dos 
poderes que lhe forem outorgados pelo contrato administrativo celebrado:
I - ao Comitê por Revisão é conferido o poder de emitir recomendações não 
vinculantes às partes em litígio;
II - ao Comitê por Adjudicação é conferido o poder de emitir decisões 
contratualmente vinculantes às partes em litígio; e
III - o Comitê Híbrido poderá tanto recomendar quanto decidir sobre os confl itos, 
cabendo à parte requerente estabelecer a sua competência revisora ou adjudicativa.
Parágrafo único. As decisões emitidas pelos Comitês com poderes de 
adjudicação poderão ser submetidas à jurisdição judicial ou arbitral em caso de 
inconformidade de uma das partes.
Art. 722. No desempenho de suas funções, os membros do comitê deverão 
proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição.
§1º Estão impedidos de funcionar como membros do comitê as pessoas que tenham, 
com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que 
caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se lhes, 
no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto na Lei 
Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
§2º As pessoas indicadas para funcionar como membro do comitê têm o dever de 
revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justifi cada 
quanto à sua imparcialidade e independência.
Art. 723. Reportando-se o edital de licitação às regras de instituição especializada, 
o Comitê será instituído e processado de acordo com as regras de tal instituição, 
podendo-se, igualmente, defi nir em anexo contratual a regulamentação própria 
para a instalação e processamento.
Art. 724. O Comitê de Prevenção e Resolução de Disputas observará o princípio da 
publicidade, cabendo à instituição responsável disponibilizar as peças e decisões 
proferidas nos respectivos procedimentos mediante a adequada solicitação e 
prévia ciência das partes, ressalvados os limites legais de compartilhamento de 
dados.
Art. 725. A Procuradoria Geral do Estado Poderá elaborar modelo padronizado de 
cláusula contratual de Comitê de Prevenção e Resolução de Disputas.

Seção IV
Da Arbitragem

Art. 726. Os contratos de concessão de serviços públicos, as concessões 
patrocinadas e administrativas poderão conter cláusula compromissória.
§1º Poderá, ainda, conter cláusula compromissória qualquer outro contrato ou 
ajuste cujo valor exceda a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
§2º A Procuradoria-Geral do Estado padronizará, mediante Resolução, o texto das 
cláusulas compromissórias.
§3º As cláusulas compromissórias adotarão a forma escalonada, devendo as partes 
submeter-se à mediação prévia à instauração da arbitragem.
§4º A mediação prévia poderá ser realizada na Câmara Administrativa de Solução 
de Confl itos da Procuradoria-Geral do Estado – CASC/PGE-PR, criada pelo 
Decreto Estadual nº 8473, de 2021, desde que devidamente competente, nos 
termos do seu regulamento específi co.
Art. 727. A arbitragem deverá observar as seguintes condições:
I    - será sempre de direito, adotando-se a legislação brasileira;
II - será preferencialmente institucional, admitindo-se, 
excepcionalmente, a arbitragem ad hoc, desde que mediante escolha motivada;
III - a escolha da câmara será precedida de cadastramento de incumbência do 
Procurador-Geral do Estado, nos termos do regulamento próprio;
IV  - no momento da contratação, caberá ao contratado 
escolher, dentre as câmaras cadastradas pelo Procurador-Geral do Estado, a 
instituição responsável pela arbitragem;
V  - será realizada por painel arbitral, vedado o árbitro único;
VI - observará o princípio da publicidade, cabendo à instituição arbitral 
disponibilizar as peças e decisões proferidas nos processos arbitrais mediante a 
adequada solicitação e prévia ciência das partes, ressalvados os limites legais de 
compartilhamento de dados;
VII - será realizada no Brasil e em língua portuguesa.
Parágrafo único. A Procuradoria Geral do Estado poderá estabelecer outras 
condições para a aplicação da arbitragem.

TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I

Art. 728. Este Regulamento não se aplica aos instrumentos de quaisquer espécies 
celebrados antes do dia 1º de abril de 2021.
Art. 729. As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames realizados 
sob a vigência do Decreto nº 7.303, de 13 de abril de 2021, poderão ser utilizadas 
pelos órgãos gerenciadores e participantes, até o término de sua vigência.
Art. 730. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput 

do artigo 49 deste Regulamento, poderão ser adotados, nos termos do art. 19, II, 
da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais-SIASG, do Governo Federal, ou 
o que vier a substituí-los.
Art. 731. Enquanto não for elaborado o Sistema ETP digital a que se refere o 
caput do art. 17 deste Regulamento, poderá ser adotado, nos termos da Portaria nº 
355, de 9 de agosto de 2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Ministério de Economia, o Sistema ETP Digital do Governo 
Federal, ou o que vier a substituí-lo.
Art. 732. Os órgãos e entidades de que trata o caput do art. 1º deste Regulamento 
fi cam obrigados a adotar a Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e este Decreto a partir 
de 1.º de abril de 2023.
Art. 733. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 734. A partir de 1.º de abril de 2023 fi cam revogados:
I -  o Decreto nº 4.849, de 1º de outubro 1998;
II -  o Decreto n.º 4.862, de 5 de outubro de 1998;
III -  o Decreto nº 2.452, de 7 de janeiro de 2004;
IV -  o Decreto nº 2.474, de 25 de setembro de 2015;
V -  o Decreto nº 4.993, de 31 de agosto de 2016;
VI -  o Decreto nº 8.943, de 6 de março de 2018;
VII -  o Decreto nº 3.540, de 29 de novembro de 2019;
VIII -  o Decreto nº 7.303, de 13 de abril de 2021;
IX -  os artigos 1º ao 4º do Decreto nº 8.768, de 20 de setembro de 2021;
X -  o Decreto nº 8.842, de 27 de setembro de 2021.
Curitiba, em 17 de janeiro de 2022, 201° da Independência e 134° da República.

    CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR             JOÃO CARLOS ORTEGA
                    Governador do Estado                                Chefe da Casa Civil

LETÍCIA FERREIRA DA SILVA
Procuradora-Geral do Estado

4334/2022

DECRETO Nº 10.087

Publica as tabelas de vencimento básico, de 
subsídio e de vantagens com o índice geral de 
3% (três por cento) concedido nos termos da Lei 
nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual e 
tendo em vista o disposto na Lei nº 20.934, de 17 de dezembro de 2021, e o contido 
no protocolado nº 18.513.798-8,
 

DECRETA:
 
Art. 1º As tabelas de vencimento básico, de subsídio e de vantagens das carreiras 
estatutárias civis e da carreira militar do Poder Executivo do Estado do Paraná, com 
a revisão geral anual, são as constantes dos Anexos deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.
Curitiba, em 17 de janeiro de 2022, 201° da Independência e 134° da República.

    CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR             JOÃO CARLOS ORTEGA
                    Governador do Estado                                Chefe da Casa Civil

MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
Secretario de Estado da Fazenda

4335/2022
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SERVIDOR SEM 
VÍNCULO

SERVIDOR COM 
VÍNCULO

SERVIDOR SEM 
VÍNCULO

SERVIDOR COM 
VÍNCULO

SP1 SUPERINTENDENTE 18.770,04 16.893,04 1.398,39 279,68 2.132,15 46,40 22.346,98 19.351,27

DG1 DIRETOR-GERAL 15.296,40 13.766,75 1.139,59 227,92 1.737,57 46,40 18.219,96 15.778,64

DD1 DIRETOR 11.588,31 10.429,49 863,35 172,67 1.316,35 46,40 13.814,41 11.964,91

DAS-1 - 9.323,47 8.391,12 834,27 166,85 1.271,30 46,40 11.475,44 9.875,68

DAS-2 - 8.231,45 7.408,32 736,33 147,27 1.117,61 46,40 10.131,79 8.719,59

DAS-3 - 7.679,83 6.911,87 686,25 137,25 1.041,61 46,40 9.454,09 8.137,13

DAS-4 - 6.584,31 5.925,88 586,80 117,36 890,65 46,40 8.108,16 6.980,29

DAS-5 - 6.032,29 5.429,07 536,66 107,33 814,58 46,40 7.429,93 6.397,38

DAS-6

CHEFE DE GRUPO SETORIAL, 
CHEFE DE NÚCLEO SETORIAL, 

CHEFE DE CENTRO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL

5.541,36 4.987,23 346,33 69,27 534,35 46,40 6.468,44 5.637,25

DAS-7 ASSISTENTE TÉCNICO DE GRUPO 
SETORIAL 4.566,09 4.109,46 319,85 63,97 481,22 0,00 5.367,15 4.654,65

DAS-1

DIRETOR GERAL, DIRETOR, 
DIRETOR GERAL – DER, DIRETOR 
PRESIDENTE, PRESIDENTE – 
JUCEPAR, REITOR

11.188,17 10.069,37 834,27 166,85 1.271,30 46,40 13.340,14 11.553,93

01-C - 4.170,71 3.753,60 346,33 69,27 203,56 0,00 4.720,59 4.026,42

02-C - 3.576,72 3.219,02 319,85 63,97 187,98 0,00 4.084,54 3.470,96

03-C - 3.047,71 2.742,93 295,26 59,05 173,51 0,00 3.516,48 2.975,50

04-C - 2.580,49 2.322,42 272,73 54,55 160,27 0,00 3.013,49 2.537,24

05-C - 2.198,44 1.978,62 256,36 51,27 148,04 0,00 2.602,84 2.177,93

06-C - 2.060,30 1.854,26 240,98 48,20 136,76 0,00 2.438,04 2.039,22

07-C - 1.931,56 1.738,38 226,54 45,31 126,56 0,00 2.284,65 1.910,25

08-C - 1.812,29 1.631,06 212,93 42,59 117,70 0,00 2.142,92 1.791,34

09-C - 1.697,65 1.527,88 200,16 40,03 108,34 0,00 2.006,14 1.676,25

10-C - 1.591,48 1.432,33 188,16 37,63 100,18 0,00 1.879,82 1.570,14

11-C - 1.506,08 1.355,45 178,75 35,75 92,95 0,00 1.777,77 1.484,15

12-C - 1.424,89 1.282,38 169,81 33,96 86,05 0,00 1.680,74 1.402,39

13-C - 1.348,50 1.213,66 161,31 32,26 79,74 0,00 1.589,55 1.325,66

14-C - 1.276,47 1.189,16 153,25 30,65 73,98 0,00 1.503,71 1.293,79

15-C - 1.214,50 1.093,06 145,58 29,12 71,02 0,00 1.431,10 1.193,19

GRATIFICAÇÃO 
TIPO II

CARGOS EM COMISSÃO SIMBOLOGIA 'SP', 'DG', 'DD','DAS' E 'C'

VENCIMENTO 
BÁSICO COM 

VÍNCULO

TOTAL COM ENCARGOS ESPECIAIS

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SIMBOLOGIA DAS - Lei nº 19.848/19

GRATIFICAÇÃO DE 
REPRESENTAÇÃO

ANEXO I DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

SIMBOLOGIA C

SÍMBOLO DENOMINAÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS (03z)
VENCIMENTO 
BÁSICO SEM 

VÍNCULO

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SIMBOLOGIA DAS - Art. 35-A - Lei nº 19.848/19 
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SIMBOLOGIA VENCIMENTO BÁSICO
FG-1 9.875,24
FG-2 8.718,35
FG-3 8.136,69
FG-4 6.979,78
FG-5 6.396,86
FG-6 6.242,17
FG-7 5.636,24
FG-8 4.654,47
FG-9 4.281,20

FG-10 4.025,52
FG-11 3.470,71
FG-12 2.974,72
FG-13 2.536,25
FG-14 2.177,02
FG-15 2.038,97
FG-16 1.909,86
FG-17 1.790,96
FG-18 1.675,91
FG-19 1.569,81
FG-20 1.482,88
FG-21 1.402,35
FG-22 1.325,64
FG-23 1.293,69
FG-24 1.192,70

ANEXO II - DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
FUNÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA – FGP

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
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SIMBOLOGIA VENCIMENTO BÁSICO
FG-1 9.875,24
FG-2 8.718,35
FG-3 8.136,69
FG-4 6.979,78
FG-5 6.396,86
FG-6 6.242,17
FG-7 5.636,24
FG-8 4.654,47
FG-9 4.281,20

FG-10 4.025,52
FG-11 3.470,71
FG-12 2.974,72
FG-13 2.536,25
FG-14 2.177,02
FG-15 2.038,97
FG-16 1.909,86
FG-17 1.790,96
FG-18 1.675,91
FG-19 1.569,81
FG-20 1.482,88
FG-21 1.402,35
FG-22 1.325,64
FG-23 1.293,69
FG-24 1.192,70

ANEXO II - DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
FUNÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA – FGP

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

SIMBOLOGIA VALOR

FPP 1 6.391,75

FPP 2 5.752,57

FPP 3 5.113,39

FPP 4 4.474,22

FPP 5 3.835,05

FPP 6 3.195,87

FPP 7 2.237,12

FPP 8 1.597,93

FPP 9 958,75

REGULAMENTADA PELA LEI Nº 17.172/2012
FUNÇÃO RELATIVA AOS SERVIDORES DA PMPR, QPPC E QPPO

ANEXO III - DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
FUNÇÃO POLICIAL PRIVATIVA – FPP

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
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REFERÊNCIA 
SALARIAL CLASSE III CLASSE II CLASSE I CLASSE III CLASSE II CLASSE I CLASSE III CLASSE II CLASSE I

1 1.067,32 1.667,31 2.604,61 1.600,96 2.524,35 3.980,32 3.842,33 6.170,65 9.909,86
2 1.104,65 1.725,66 2.695,79 1.657,00 2.612,71 4.119,63 3.976,81 6.386,63 10.256,69
3 1.143,34 1.786,08 2.790,16 1.714,99 2.704,14 4.263,83 4.116,00 6.610,16 10.615,70
4 1.183,35 1.848,57 2.887,80 1.775,01 2.798,80 4.413,06 4.260,06 6.841,50 10.987,23
5 1.224,78 1.913,29 2.988,87 1.837,14 2.896,75 4.567,50 4.409,15 7.080,95 11.371,78
6 1.267,62 1.980,26 3.093,49 1.901,44 2.998,17 4.727,36 4.563,47 7.328,79 11.769,78
7 1.312,00 2.049,58 3.201,76 1.967,99 3.103,07 4.892,82 4.723,18 7.585,30 12.181,74
8 1.357,93 2.121,30 3.313,81 2.036,88 3.211,70 5.064,08 4.888,49 7.850,77 12.608,12
9 1.405,45 2.195,54 3.429,80 2.108,18 3.324,09 5.241,34 5.059,59 8.125,56 13.049,37

10 1.454,63 2.272,38 3.549,86 2.181,95 3.440,43 5.424,77 5.236,71 8.409,95 13.506,11
11 1.505,54 2.351,92 3.674,09 2.258,31 3.560,86 5.614,61 5.419,97 8.704,29 13.978,82
12 1.558,23 2.434,23 3.802,69 2.337,38 3.685,47 5.811,14 5.609,68 9.008,95 14.468,08

ANEXO IV DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO - QPPE

CARGO: AGENTE DE APOIO
CARGO: AGENTE DE EXECUÇÃO, 

AGENTE PENITENCIÁRIO E 
AGENTE DE AVIAÇÃO

CARGO: AGENTE PROFISSIONAL

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

R$
17.493,25

4.017,98

2.399,89

1.285,59

918,28

2.054,62

1.656,28

AGENTE PROFISSIONAL 2.789,28
AGENTE PROFISSIONAL - MÉDICO 2.129,95
AGENTE DE EXECUÇÃO 1.656,28
AGENTE DE EXECUÇÃO - EDUCADOR SOCIAL 2.720,16
AGENTE DE APOIO 1.656,28

AGENTE PROFISSIONAL 2.054,62
AGENTE PROFISSIONAL - MÉDICO 1.499,00
AGENTE DE EXECUÇÃO 1.656,28
AGENTE DE EXECUÇÃO - EDUCADOR SOCIAL 2.720,16
AGENTE DE APOIO 1.656,28

ANEXO IV-A DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO - QPPE

ADICIONAL DE VÔO - AVV: PARA O CARGO AGENTE DE AVIAÇÃO.

ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - AAP: PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO.

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ARTÍSTICA - GAA: PARA AS FUNÇÕES DE BAILARINO E MÚSICO DO TEATRO GUAÍRA.

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SAÚDE - GAS: PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM HOSPITAIS DO ESTADO.

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SAÚDE - GAS: PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM UNIDADES DE SAÚDE DO 
ESTADO.

GRATIFICAÇÃO INTRA-MUROS – GRAIM:

I – Servidores ocupantes de cargos/funções com exigência de nível superior

II – Servidores ocupantes de cargos/funções com exigência de nível fundamental, médio ou profissionalizante

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INTRA-MUROS – GADI: PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM UNIDADES PENAIS E  
UNIDADES DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

ANEXO I

ANEXO II
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3.262,03

1.232,33

3.675,53

2.382,30
1.271,46

891,66

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS: PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, DO
INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ E DO INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS 

AGENTE PROFISSIONAL 
AGENTE DE EXECUÇÃO
AGENTE DE APOIO

ADICIONAL DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – AAFA: EXCLUSIVA PARA SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO
DE AGENTE PROFISSIONAL, FUNÇÕES DE BIÓLOGO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E MÉDICO VETERINÁRIO QUE PRESTAM
SERVIÇOS NA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ 

ADICIONAL DE ATIVIDADE AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – AAFM: EXCLUSIVA PARA SERVIDORES OCUPANTES
DO CARGO DE AGENTE DE EXECUÇÃO, FUNÇÕES DE TÉCNICO DE MANEJO E MEIO AMBIENTE E TÉCNICO DE LABORATÓRIO
QUE PRESTAM SERVIÇOS NA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ 

FUNÇÃO PRIVATIVA TRANSITÓRIA- FPT - DE VALOR ABSOLUTO E CARÁTER EXCEPCIONAL, TRANSITÓRIO E PRECÁRIO,
EXCLUSIVA DE SERVIDORES DE CARREIRA OCUPANTES DO CARGO AGENTE PROFISSIONAL, OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE
ARQUITETO E ENGENHEIRO CIVIL, REGIDOS PELA LEI Nº 13.666, DE 05 DE JULHO DE 2002 E QUE DESEMPENHEM ATIVIDADES
DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VINCULADOS AO PLANO DE
OBRAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA – SEIL.

REFERÊNCIA 
SALARIAL CLASSE III CLASSE II CLASSE I CLASSE III CLASSE II CLASSE I CLASSE III CLASSE II CLASSE I

1 1.807,66 2.823,84 4.342,67 2.711,43 4.275,32 6.636,33 6.507,51 10.450,84 16.522,60
2 1.870,89 2.922,67 4.428,45 2.806,37 4.425,95 6.767,42 6.735,27 10.816,62 16.848,93
3 1.936,40 3.024,98 4.517,23 2.904,58 4.579,84 6.903,09 6.971,03 11.195,21 17.186,71
4 2.004,17 3.130,83 4.609,11 3.006,24 4.740,16 7.043,51 7.215,02 11.587,04 17.536,30
5 2.074,33 3.240,42 4.704,21 3.111,48 4.906,05 7.188,82 7.467,52 11.992,58 17.898,13
6 2.146,90 3.353,84 4.802,65 3.220,37 5.077,77 7.339,24 7.728,88 12.412,32 18.272,61
7 2.222,06 3.471,21 4.904,52 3.333,06 5.255,49 7.494,93 7.999,38 12.846,77 18.660,22
8 2.299,84 3.592,72 5.009,95 3.449,75 5.439,45 7.656,06 8.279,35 13.296,38 19.061,41
9 2.380,31 3.718,45 5.119,08 3.570,48 5.629,80 7.822,84 8.569,13 13.761,62 19.476,59

10 2.463,62 3.848,58 5.232,05 3.695,44 5.826,85 7.995,43 8.869,09 14.243,43 19.906,35
11 2.549,86 3.983,33 5.348,95 3.824,78 6.030,80 8.174,08 9.179,47 14.741,94 20.351,13
12 2.639,09 4.122,71 5.469,94 3.958,66 6.241,86 8.358,98 9.500,77 15.257,93 20.811,47

ANEXO V DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO ESTADUAL - AFE

CARGO: AGENTE FAZENDÁRIO 
ESTADUAL C

CARGO: AGENTE FAZENDÁRIO 
ESTADUAL B

CARGO: AGENTE FAZENDÁRIO 
ESTADUAL A

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021



82 2ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

CLASSE VENCIMENTO
VERBA REPRESENTAÇÃO 

(170%) TOTAL

I 7.329,14 12.459,54 19.788,68

II 6.980,16 11.866,26 18.846,42

III 6.647,75 11.301,18 17.948,94

IV 6.331,21 10.763,06 17.094,28

V 6.029,70 10.250,49 16.280,20

ANEXO VI DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
CARREIRA DE ADVOGADO

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
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CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 3.239,25 3.355,88 3.476,68 3.601,85 3.731,51 3.865,83 4.005,01 4.149,20 4.298,56 4.453,32 4.613,64 4.779,73 4.951,80 5.130,06 5.314,75
B 2.528,88 2.619,94 2.714,24 2.811,94 2.913,18 3.018,04 3.126,69 3.239,28 3.355,89 3.476,68 3.601,85 3.731,51 3.865,85 4.005,03 4.149,20
C 2.045,36 2.119,00 2.195,27 2.274,31 2.356,17 2.441,01 2.528,88 2.619,92 2.714,23 2.811,94 2.913,18 3.018,04 3.126,69 3.239,25 3.355,88

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 5.369,08 5.562,36 5.762,60 5.970,07 6.184,97 6.407,64 6.638,32 6.877,29 7.124,87 7.381,38 7.647,11 7.922,40 8.207,63 8.503,08 8.809,19
B 4.191,62 4.342,52 4.498,84 4.660,82 4.828,60 5.002,42 5.182,50 5.369,08 5.562,36 5.762,61 5.970,07 6.184,97 6.407,64 6.638,32 6.877,29
C 3.390,18 3.512,22 3.638,67 3.769,66 3.905,37 4.045,95 4.191,62 4.342,52 4.498,84 4.660,82 4.828,60 5.002,42 5.182,50 5.369,08 5.562,36

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 10.230,19 10.598,46 10.980,01 11.375,28 11.784,80 12.209,05 12.648,59 13.103,94 13.575,68 14.064,40 14.570,71 15.095,25 15.638,68 16.201,68 16.784,93
B 8.274,19 8.572,04 8.880,64 9.200,33 9.531,56 9.874,68 10.230,19 10.598,46 10.980,01 11.375,30 11.784,80 12.209,06 12.648,59 13.103,94 13.575,68
C 6.692,16 6.933,06 7.182,65 7.441,26 7.709,13 7.986,65 8.274,19 8.572,04 8.880,64 9.200,33 9.531,55 9.874,67 10.230,19 10.598,45 10.980,01

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 13.679,32 14.171,77 14.681,95 15.210,51 15.758,09 16.325,38 16.913,08 17.521,96 18.152,74 18.806,26 19.483,26 20.184,66 20.911,32 21.664,12 22.444,03
B 11.063,84 11.462,14 11.874,78 12.302,27 12.745,16 13.203,98 13.679,32 14.171,77 14.681,95 15.210,51 15.758,09 16.325,38 16.913,08 17.521,96 18.152,75
C 8.948,44 9.270,60 9.604,33 9.950,09 10.308,28 10.679,38 11.063,84 11.462,14 11.874,78 12.302,27 12.745,16 13.203,98 13.679,32 14.171,77 14.681,96

CARGO: PESQUISADOR

ANEXO VII DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
CARREIRA DE LOGÍSTICA E GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA E CARREIRA TÉCNICO-CIENTÍFICA - IAPAR

CARGO: AUXILIAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGO: ASSISTENTE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGO: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

T-40 TIDE T-34 (1) T-28 (2) T-24 T-20 T-12 T-10 T-09

PA   PROF. AUXILIAR 3.410,07 5.285,61 2.898,56 2.387,05 2.046,04 1.705,04 1.023,02 852,52 767,27

PS1  PROF. ASSISTENTE A 3.921,59 6.078,47 3.333,35 2.745,11 2.352,95 1.960,80 1.176,48 980,40 882,36

PS2  PROF. ASSISTENTE B 4.039,22 6.260,79 3.433,33 2.827,45 2.423,53 2.019,61 1.211,77 1.009,80 908,82

PS3  PROF. ASSISTENTE C 4.160,39 6.448,60 3.536,33 2.912,27 2.496,23 2.080,19 1.248,12 1.040,10 936,09

PS4  PROF. ASSISTENTE D 4.285,19 6.642,05 3.642,41 2.999,63 2.571,11 2.142,60 1.285,56 1.071,30 964,17

PD1  PROF. ADJUNTO A 4.927,97 7.638,36 4.188,78 3.449,58 2.956,78 2.463,99 1.478,39 1.231,99 1.108,79

PD2  PROF. ADJUNTO B 5.075,81 7.867,50 4.314,44 3.553,07 3.045,49 2.537,90 1.522,74 1.268,95 1.142,06

PD3  PROF. ADJUNTO C 5.228,07 8.103,51 4.443,86 3.659,65 3.136,84 2.614,04 1.568,42 1.307,02 1.176,32

PD4  PROF. ADJUNTO D 5.384,90 8.346,60 4.577,17 3.769,43 3.230,94 2.692,45 1.615,47 1.346,23 1.211,60

PA1  PROF. ASSOCIADO A 6.192,68 9.598,65 5.263,78 4.334,88 3.715,61 3.096,34 1.857,80 1.548,17 1.393,35

PA2  PROF. ASSOCIADO B 6.378,46 9.886,61 5.421,69 4.464,92 3.827,08 3.189,23 1.913,54 1.594,62 1.435,15

PA3  PROF. ASSOCIADO C 6.569,80 10.183,20 5.584,33 4.598,86 3.941,88 3.284,90 1.970,94 1.642,45 1.478,21

PT   PROF. TITULAR 7.226,78 11.201,51 6.142,76 5.058,75 4.336,07 3.613,39 2.168,03 1.806,69 1.626,03

ESPECIALISTA 20%
MESTRE 45%
DOUTOR 75%

(2) REGIME DE TRABALHO APLICADO SOMENTE PELA UEPG

TITULAÇÃO APLICADA À REFERÊNCIA DE VENCIMENTO ONDE SE ENCONTRA O DOCENTE

ANEXO VIII DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ - IEES

CARGO
REGIME

(1) REGIME DE TRABALHO APLICADO SOMENTE PELA UEL

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
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CARGOS CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 7.801,94 8.192,04 8.478,76 8.775,53 9.082,65 9.400,55 9.729,58 10.070,11 10.422,56 10.787,35 11.164,91 11.555,68

II 5.164,28 5.422,49 5.612,29 5.808,72 6.012,02 6.222,45 6.440,21 6.665,62 6.898,93 7.140,39 7.390,29 7.648,96

III 3.418,35 3.589,28 3.714,89 3.844,90 3.979,49 4.118,77 4.262,91 4.412,13 4.566,56 4.726,40 4.891,80 5.063,03

I 3.451,46 3.624,01 3.750,84 3.882,13 4.018,02 4.158,66 4.304,21 4.454,85 4.610,77 4.772,15 4.939,17 5.112,03

II 2.240,64 2.352,68 2.435,03 2.520,26 2.608,48 2.699,78 2.794,27 2.892,05 2.993,27 3.098,03 3.206,48 3.318,70

III 1.454,62 1.527,36 1.580,80 1.636,14 1.693,39 1.752,67 1.813,99 1.877,49 1.943,22 2.011,23 2.081,63 2.154,48

I 2.515,14 2.640,89 2.733,33 2.828,98 2.927,99 3.030,50 3.136,55 3.246,32 3.359,94 3.477,55 3.599,26 3.725,24

II 1.664,82 1.748,07 1.809,23 1.872,56 1.938,12 2.005,95 2.076,15 2.148,81 2.224,03 2.301,86 2.382,42 2.465,83

III 1.102,00 1.157,08 1.197,58 1.239,48 1.282,87 1.327,77 1.374,25 1.422,35 1.472,13 1.523,65 1.576,97 1.632,17

VALOR: 1.285,59

918,28

408,38

2.399,89

DEMAIS UNIDADES..................................................................................................................

ANEXO IX DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
CARREIRA TÉCNICA UNIVERSITÁRIA - IEES

AGENTE 
UNIVERSITÁRIO DE 

NÍVEL SUPERIOR

AGENTE 
UNIVERSITÁRIO DE 

NÍVEL MÉDIO

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021 INDICE DE REAJUSTE 

GRATIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIA-GSP  –  FUNÇÃO AGENTE DE SEGURANÇA INTERNA DO CARGO AGENTE UNIVERSITÁRIO OPERACIONAL …....................

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ARTÍSTICA-GAA  –  INSTRUMENTISTAS MUSICAIS E MÚSICOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE LONDRINA – OSSUEL …....

AGENTE 
UNIVERSITÁRIO 
OPERACIONAL

GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO DE 15% SOBRE O VENCIMENTO DO AGENTE UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR QUE POSSUA DOUTORADO (DESDE QUE NÃO TENHA 
UTILIZADO O TÍTULO PARA PROMOÇÃO)

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SAÚDE-GAS  –  PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS (SEM INCIDÊNCIA DE INSALUBRIDADE 
E PERICULOSIDADE)

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ....................................................................................................

NÍVEL VALOR SEM VÍNCULO VALOR SEM VÍNCULO

DA-1 4.633,30 4.028,96

DA-2 3.972,36 3.454,23

DA-3 3.639,32 3.164,62

DA-4 2.718,31 2.363,75

DA-5 1.797,28 1562,85

NÍVEL VALOR UNITÁRIO 

FA-1 1.562,85

FA-2 1.153,34

FA-3 637,14

ANEXO IX-A DO DECRETO Nº 10087/2022

CARGOS DE DIREÇÃO ACADÊMICA E FUNÇÃO ACADÊMICA

TABELA DE VALORES PARA OS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO 
ACADÊMICA NAS IEES

TABELA DE VALORES PARA AS FUNÇÕES ACADÊMICAS NAS IEES

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

NÍVEL VALOR SEM VÍNCULO VALOR SEM VÍNCULO

DA-1 4.633,30 4.028,96

DA-2 3.972,36 3.454,23

DA-3 3.639,32 3.164,62

DA-4 2.718,31 2.363,75

DA-5 1.797,28 1562,85

NÍVEL VALOR UNITÁRIO 

FA-1 1.562,85

FA-2 1.153,34

FA-3 637,14

ANEXO IX-A DO DECRETO Nº 10087/2022

CARGOS DE DIREÇÃO ACADÊMICA E FUNÇÃO ACADÊMICA

TABELA DE VALORES PARA OS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO 
ACADÊMICA NAS IEES

TABELA DE VALORES PARA AS FUNÇÕES ACADÊMICAS NAS IEES

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

NÍVEL VALOR SEM VÍNCULO VALOR SEM VÍNCULO

DA-1 4.633,30 4.028,96

DA-2 3.972,36 3.454,23

DA-3 3.639,32 3.164,62

DA-4 2.718,31 2.363,75

DA-5 1.797,28 1562,85

NÍVEL VALOR UNITÁRIO 

FA-1 1.562,85

FA-2 1.153,34

FA-3 637,14

ANEXO IX-A DO DECRETO Nº 10087/2022

CARGOS DE DIREÇÃO ACADÊMICA E FUNÇÃO ACADÊMICA

TABELA DE VALORES PARA OS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO 
ACADÊMICA NAS IEES

TABELA DE VALORES PARA AS FUNÇÕES ACADÊMICAS NAS IEES

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
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421,27
TABELA JORNADA 20 HORAS

NÍVEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NÍVEL III 3.179,97 3.338,96 3.505,90 3.681,21 3.865,26 4.058,54 4.261,46 4.474,53 4.698,27 4.933,17 5.179,83
NÍVEL II 1.859,25 1.952,24 2.049,82 2.152,33 2.259,93 2.372,92 2.491,59 2.616,16 2.746,98 2.884,33 3.028,54

NÍVEL I – INGRESSO 1.487,41 1.561,78 1.639,87 1.721,86 1.807,97 1.898,35 1.993,27 2.092,94 2.197,58 2.307,46 2.422,82

842,54

TABELA JORNADA 40 HORAS
NÍVEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NÍVEL III 6.359,94 6.677,92 7.011,80 7.362,42 7.730,52 8.117,08 8.522,92 8.949,06 9.396,54 9.866,34 10.359,66
NÍVEL II 3.718,50 3.904,48 4.099,64 4.304,66 4.519,86 4.745,84 4.983,18 5.232,32 5.493,96 5.768,66 6.057,08
NÍVEL I 2.974,82 3.123,56 3.279,74 3.443,72 3.615,94 3.796,70 3.986,54 4.185,88 4.395,16 4.614,92 4.845,64

III  - SEM INGRESSO 1.264,29 1.327,53 1.393,90 1.463,58 1.536,78 1.613,60 1.694,28 1.779,00 1.867,95 1.961,35 2.059,40
II  - SEM INGRESSO 1.115,55 1.171,34 1.229,90 1.291,39 1.355,96 1.423,76 1.494,95 1.569,69 1.648,19 1.730,61 1.817,13
I  - SEM INGRESSO 1.041,19 1.093,25 1.147,90 1.205,31 1.265,56 1.328,84 1.395,28 1.465,05 1.538,29 1.615,23 1.696,00

III  - SEM INGRESSO 2.528,58 2.655,06 2.787,80 2.927,16 3.073,56 3.227,20 3.388,56 3.558,00 3.735,90 3.922,70 4.118,80
II  - SEM INGRESSO 2.231,10 2.342,68 2.459,80 2.582,78 2.711,92 2.847,52 2.989,90 3.139,38 3.296,38 3.461,22 3.634,26
I  - SEM INGRESSO 2.082,38 2.186,50 2.295,80 2.410,62 2.531,12 2.657,68 2.790,56 2.930,10 3.076,58 3.230,46 3.392,00

NÍVEL ESPECIAL JORNADA DE 40 HORAS - SEM INGRESSO (ART. 6° - §1º)

AUXÍLIO TRANSPORTE: 
CLASSES

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
ANEXO X DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO - QPM

NÍVEL ESPECIAL JORNADA DE 20 HORAS - SEM INGRESSO (ART. 6° - §1º)

AUXÍLIO TRANSPORTE:

CLASSES

CLASSE HABILITAÇÃO HORAS VALOR
10 780,89
15 1.171,32
22 1.717,94
10 585,68
15 878,49
22 1.288,48
10 520,58
15 780,89
22 1.145,27

REFERÊNCIA VALOR
1 1.041,20
2 1.093,27
3 1.147,90
4 1.205,29
5 1.265,56
6 1.328,86
7 1.395,28
8 1.465,07
9 1.538,28

10 1.615,22
11 1.696,02

LP LICENCIATURA PLENA

LC LICENCIATURA CURTA

PROFESSOR REGIONALISTA E PROFESSOR SEM HABILITAÇÃO

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

NL

ANEXO X-A DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO
QUADRO ÚNICO DE PESSOAL - QUP

PROFESSOR ENQUADRADO

NÃO LICENCIADO
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CLASSE NÍVEL I NÍVEL II
1 1.067,32 1.600,96
2 1.107,87 1.661,82
3 1.149,95 1.724,96
4 1.193,67 1.790,50
5 1.239,03 1.858,53
6 1.286,09 1.929,15
7 1.334,97 2.002,47
8 1.385,69 2.078,56
9 1.438,36 2.157,55

10 1.493,02 2.239,55
11 1.549,75 2.324,65
12 1.608,64 2.412,98
13 1.669,77 2.504,67
14 1.733,24 2.599,84
15 1.799,09 2.698,64
16 1.867,46 2.801,20
17 1.938,43 2.907,62
18 2.012,06 3.018,14
19 2.088,54 3.132,82
20 2.167,91 3.251,85
21 2.250,28 3.375,43
22 2.335,80 3.503,70
23 2.424,57 3.636,83
24 2.516,70 3.775,02
25 2.612,33 3.918,50
26 2.711,60 4.067,39
27 2.814,64 4.221,97
28 2.921,60 4.382,40
29 3.032,61 4.548,93
30 3.147,84 4.721,77
31 3.267,46 4.901,21
32 3.391,64 5.087,45
33 3.520,53 5.280,78
34 3.654,31 5.481,44
35 3.793,17 5.689,73
36 3.937,29 5.905,94

433,91

ANEXO XI DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
QUADRO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QFEB

CARGO: AGENTE EDUCACIONAL

PERÍODO NOTURNO:  20% DA CLASSE EM QUE ESTIVER ENQUADRADO O FUNCIONÁRIO

VALE TRANSPORTE: 

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
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CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C I 14.606,90 15.337,24 16.104,10 16.909,32 17.754,78 18.642,52 19.574,65 20.553,38 21.581,02 22.660,08 23.793,09
C II 12.715,74 13.351,54 14.019,11 14.720,06 15.456,07 16.228,87 17.040,32 17.892,34 18.786,94 19.726,30 20.712,62
C III 10.901,38 11.446,44 12.018,76 12.619,70 13.250,69 13.913,23 14.608,89 15.339,33 16.106,29 16.911,61 17.757,19
C IV 9.733,36 10.220,03 10.731,03 11.267,59 11.830,95 12.422,50 13.043,63 13.695,81 14.380,61 15.099,64 15.854,61

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C I 4.987,48 5.236,85 5.498,70 5.773,62 6.062,30 6.365,43 6.683,71 7.017,88 7.368,78 7.737,21 8.124,07
C II 4.341,88 4.558,97 4.786,91 5.026,27 5.277,59 5.541,44 5.818,52 6.109,46 6.414,92 6.735,69 7.072,45
C III 3.611,91 3.792,51 3.982,13 4.181,24 4.390,30 4.609,82 4.840,30 5.082,33 5.336,43 5.603,27 5.883,42
C IV 3.323,44 3.489,60 3.664,08 3.847,28 4.039,65 4.241,62 4.453,70 4.676,39 4.910,22 5.155,73 5.413,50

ANEXO XII DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VALORES DO SUBSÍDIO
QUADRO PRÓPRIO DOS PERÍTOS OFICIAIS - QPPO

CARGO: PERITO OFICIAL

CARGO: AG. AUX. DE PERICIA OFICIAL

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1ª CLASSE 21.796,30 22.886,13 23.975,93 25.065,76 26.155,54 27.245,36 28.335,20 29.425,01

2ª CLASSE 20.758,38 21.796,30 22.834,22 23.872,15 24.910,08 25.947,99 26.985,89 28.023,80

3ª CLASSE 19.769,89 20.758,38 21.746,86 22.735,37 23.723,88 24.712,36 25.700,86 26.689,34

4ª CLASSE 18.828,45 19.769,89 20.711,31 21.652,73 22.594,16 23.535,59 24.477,00 25.418,42

ANEXO XIII DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VALORES DO SUBSÍDIO
QUADRO PRÓPRIO DA POLÍCIA CIVIL - QPPC

CARGO: DELEGADO DE POLÍCIA

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

CLASSE
REFERÊNCIA DE SUBSÍDIO
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CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1ª CLASSE 7.823,85 8.215,05 8.606,24 8.997,43 9.388,63 9.779,82 10.171,01 10.562,21 10.953,41 11.344,57 11.735,77
2ª CLASSE 7.048,52 7.400,95 7.753,37 8.105,79 8.458,24 8.810,65 9.163,08 9.515,50 9.867,92 10.220,34 10.572,79
3ª CLASSE 6.466,53 6.789,86 7.113,18 7.436,52 7.759,82 8.083,17 8.406,49 8.729,83 9.053,13 9.376,47 9.699,79
4ª CLASSE 6.043,48 6.345,67 6.647,84 6.950,03 7.252,19 7.554,36 7.856,53 8.158,70 8.460,88 8.763,05 9.065,24
5ª CLASSE 5.755,70 6.043,48 6.331,29 6.619,07 6.906,84 7.194,61 7.482,42 7.770,21 8.058,00 8.345,76 8.633,54

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1ª CLASSE 7.823,85 8.215,05 8.606,24 8.997,43 9.388,63 9.779,82 10.171,01 10.562,21 10.953,41 11.344,57 11.735,77
2ª CLASSE 7.048,52 7.400,95 7.753,37 8.105,79 8.458,24 8.810,65 9.163,08 9.515,50 9.867,92 10.220,34 10.572,79
3ª CLASSE 6.466,53 6.789,86 7.113,18 7.436,52 7.759,82 8.083,17 8.406,49 8.729,83 9.053,13 9.376,47 9.699,79
4ª CLASSE 6.043,48 6.345,67 6.647,84 6.950,03 7.252,19 7.554,36 7.856,53 8.158,70 8.460,88 8.763,05 9.065,24

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1ª CLASSE 5.825,72 6.117,01 6.408,29 6.699,58 6.990,87 7.282,15 7.573,44 7.864,73 8.156,01 8.447,30 8.738,58
2ª CLASSE 5.248,40 5.510,82 5.773,24 6.035,67 6.298,09 6.560,49 6.822,92 7.085,34 7.347,75 7.610,18 7.872,60
3ª CLASSE 4.815,03 5.055,80 5.296,56 5.537,32 5.778,06 6.018,82 6.259,57 6.500,31 6.741,06 6.981,82 7.222,56
4ª CLASSE 4.500,05 4.725,04 4.950,05 5.175,05 5.400,05 5.625,06 5.850,07 6.075,05 6.300,06 6.525,07 6.750,06

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CLASSE ÚNICA 7.823,85 8.215,05 8.606,24 8.997,43 9.388,63 9.779,82 10.171,01 10.562,21 10.953,41 11.344,57 11.735,77

CARGO: COMISSÁRIO DE POLÍCIA

ANEXO XIV DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VALORES DO SUBSÍDIO
QUADRO PRÓPRIO DA POLÍCIA CIVIL - QPPC

CARGO: INVESTIGADOR DE POLÍCIA

CARGOS: ESCRIVÃO DE POLÍCIA E PAPILOSCOPISTA

CARGO: AGENTE DE OPERAÇÕES POLICIAIS

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CORONEL 19.540,62 20.517,65 21.494,70 22.471,72 23.448,75 24.425,79 25.402,82 26.379,86 27.356,88 28.333,92 29.310,94
TENENTE 
CORONEL 18.610,13 19.540,62 20.471,13 21.401,63 22.332,14 23.262,66 24.193,17 25.123,66 26.054,17 26.984,67 27.915,16

MAJOR 17.556,72 18.434,54 19.312,38 20.190,22 21.068,06 21.945,90 22.823,74 23.701,56 24.579,39 25.457,22 26.335,06

CAPITÃO 16.720,68 17.519,95 18.392,76 19.228,77 20.064,81 20.900,83 21.736,88 22.572,90 23.408,95 24.244,98 25.081,03

1º. TENENTE 11.531,52 12.108,08 12.684,64 13.261,23 13.837,80 14.414,38 14.990,95 15.567,53 16.144,10 16.720,68 17.297,25

2º. TENENTE 10.027,39 10.528,75 11.030,16 11.531,52 12.032,88 12.534,25 13.035,63 13.536,99 14.038,35 14.539,73 15.041,09

SUBTENENTE 7.465,69 7.838,98 8.212,25 8.585,54 8.958,83 9.332,11 9.705,41 10.078,68 10.451,97 10.825,27 11.198,53

1º. SARGENTO 6.064,77 6.368,01 6.671,26 6.974,49 7.277,71 7.580,96 7.884,21 8.187,45 8.490,67 8.793,92 9.097,16

2º. SARGENTO 5.625,61 5.906,90 6.188,17 6.469,46 6.750,73 7.032,02 7.313,30 7.594,58 7.875,85 8.157,16 8.438,42

3º. SARGENTO 5.186,45 5.445,76 5.705,11 5.964,42 6.223,74 6.483,08 6.742,39 7.001,71 7.261,04 7.520,35 7.779,66

CABO 4.830,73 5.072,29 5.313,83 5.555,36 5.796,89 6.038,43 6.279,97 6.521,50 6.763,03 7.004,57 7.246,10

SOLDADO 1ª. 
CLASSE 4.391,58 4.611,17 4.830,73 5.050,32 5.269,91 5.489,49 5.709,06 5.928,65 6.148,22 6.367,80 6.587,37

ASPIRANTE A 
OFICIAL 7.427,69

ALUNO DE 3º. ANO 4.348,59

ALUNO DE 2º. ANO 3.781,38

ALUNO DE 1º. ANO 3.376,22

SOLDADO 2ª. 
CLASSE BOLSA 
AUXÍLIO PARA

1.991,64

ANEXO XV DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VALORES DO SUBSÍDIO
QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

POSTO OU 
GRADUAÇÃO

REFERÊNCIA DE SUBSÍDIO

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
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CLASSE VALOR 
SUBSÍDIO

1 31.044,85

2 29.492,60

3 28.017,98

4 26.617,07

5 25.286,23

VALOR

33.528,44

2.173,14

ANEXO XVI DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VALORES DO SUBSÍDIO

QUADRO DE PROCURADOR

Lei Complementar nº 161/2013
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO PARANÁ – 
quando integrante da carreira

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

FUNÇÕES ESPECÍFICAS, estabelecidas no art. 1º, incisos IV a X.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 14.051,92 17.564,91 18.443,16 19.365,31 20.370,35 21.350,25 22.417,76
B 10.075,50 11.586,83 12.166,16 12.774,49
C 6.880,33 7.912,37 8.308,00 8.723,37 9.159,56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 5.121,42 6.401,75 6.721,84 7.057,93 7.410,84 7.781,37 8.170,43
B 3.847,01 4.424,07 4.645,26 4.877,52
C 2.752,13 3.164,94 3.323,19 3.489,34 3.663,83

CARGO: TÉCNICO DE EXTENSÃO RURAL

CLASSE REFERÊNCIA SALARIAL

ANEXO XVII DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VALORES DO SUBSÍDIO
QUADRO DA EMATER

CARGO: PROFISSIONAL DE EXTENSÃO RURAL

CLASSE

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

REFERÊNCIA SALARIAL
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CARGO CLASSE VENCIMENTO 
BÁSICO CARGO CLASSE VALOR

AF-I 12.311,83 AF-I 2,31
AF-H 11.696,22 AF-H 2,18
AF-G 11.080,63 AF-G 2,07
AF-F 10.465,05 AF-F 1,97
AF-E 9.849,45 AF-E 1,85
AF-D 9.233,85 AF-D 1,72
AF-C 8.618,27 AF-C 1,63
AF-B 8.002,67 AF-B 1,49
AF-A 7.387,10 AF-A 1,40
AF-4 5.386,43 AF-4 1,02

CARGO CLASSE VENCIMENTO 
BÁSICO CARGO CLASSE VALOR

Diretor A 15.389,77 Diretor A 2,87
Inspetor Geral B 14.466,38 Inspetor Geral B 2,72
Assessor B 14.466,38 Assessor B 2,72
Corregedor Geral B 14.466,38 Corregedor Geral B 2,72
Presidente do Conselho dos 
Auditores Fiscais B 14.466,38 Presidente do Conselho dos 

Auditores Fiscais B 2,72

Delegado Regional da 
Receita C 14.004,68 Delegado Regional da Receita C 2,64
Representante do Estado do 
Paraná na Comissão Técnica 
Permanente do ICMS – 
COTEPE/ICMS 

C 14.004,68

Representante do Estado do 
Paraná na Comissão Técnica 
Permanente do ICMS – 
COTEPE/ICMS 

C 2,64

Assistente Técnico C 14.004,68 Assistente Técnico C 2,64
Consultor Técnico C 14.004,68 Consultor Técnico C 2,64

Assessor da Delegacia 
Regional da Receita, Auxiliar 
Técnico e Corregedor

D 13.542,99
Assessor da Delegacia Regional 
da Receita, Auxiliar Técnico e 
Corregedor

D 2,53

CARGO EFETIVO

AUDITOR FISCAL AUDITOR FISCAL

VENCIMENTO CARGOS EM COMISSÃO CARGO EM COMISSÃO 

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021
ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO
QUADRO DE AUDITOR FISCAL

VENCIMENTO CARGO EFETIVO QUOTAS DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE
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CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 2.923,67 3.069,84 3.223,32 3.384,50 3.553,72 3.731,41 3.917,99 4.113,89 4.319,57
B 1.884,62 1.978,85 2.077,79 2.181,67 2.290,77 2.405,30 2.525,57 2.651,84 2.784,45
C 1.214,85 1.275,58 1.339,37 1.406,33 1.476,64 1.550,48 1.628,01 1.709,40 1.794,87

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 4.617,06 4.847,92 5.090,30 5.344,82 5.612,08 5.892,68 6.187,30 6.496,67 6.821,50
B 2.976,21 3.125,01 3.281,26 3.445,32 3.617,59 3.798,46 3.988,40 4.187,80 4.397,20
C 1.918,49 2.014,41 2.115,14 2.220,89 2.331,93 2.448,53 2.570,94 2.699,51 2.834,48

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 9.842,03 10.334,11 10.850,81 11.393,36 11.963,04 12.561,18 13.189,24 13.848,71 14.541,15
B 6.344,25 6.661,46 6.994,52 7.344,26 7.711,49 8.097,06 8.501,91 8.926,99 9.373,34
C 4.089,56 4.294,04 4.508,73 4.734,18 4.970,88 5.219,43 5.480,40 5.754,42 6.042,14

VALOR
1.285,59

918,28

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

GAS – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SAÚDE

ATIVIDADE
UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADES BÁSICAS E OPERACIONAIS DE SAÚDE

ANEXO XX - DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
QUADRO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – QPSS

CARGO: PROMOTOR DE SAÚDE FUNDAMENTAL

CARGO: PROMOTOR DE SAÚDE EXECUÇÃO

CARGO: PROMOTOR DE SAÚDE PROFISSIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 5.121,42 6.401,75 6.721,84 7.057,93 7.410,84 7.781,37 8.170,43
B 3.847,01 4.424,07 4.645,26 4.877,52
C 2.752,13 3.164,94 3.323,19 3.489,34 3.663,83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 14.051,92 17.564,91 18.443,16 19.365,31 20.370,35 21.350,25 22.417,76
B 10.075,50 11.586,83 12.166,16 12.774,49
C 6.880,33 7.912,37 8.308,00 8.723,37 9.159,56

SÍMBOLO VALORES
FCC1 1.411,10
FCC2 1.030,00
FCC2 1.030,00Coordenador de Programa/Projeto

CARGO: FISCAL DA DEFESA AGROPECUÁRIA

CLASSE
REFERÊNCIA SALARIAL

FUNÇÃO COMISSIONADA DE CONFIANÇA – FCC
Gerente Regional

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

Chefe de Divisão

ANEXO XIX - DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VALORES DO SUBSÍDIO
QUADRO DA ADAPAR

CARGO: ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA

CLASSE
REFERÊNCIA SALARIAL
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CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 9.909,86 10.256,69 10.615,70 10.987,23 11.371,78 11.769,78 12.181,74 12.608,12 13.049,37 13.506,11 13.978,82 14.468,08
II 6.170,65 6.386,63 6.610,16 6.841,50 7.080,95 7.328,79 7.585,30 7.850,77 8.125,56 8.409,95 8.704,29 9.008,95
III 3.842,33 3.976,81 4.116,00 4.260,06 4.409,15 4.563,47 4.723,18 4.888,49 5.059,59 5.236,71 5.419,97 5.609,68

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 3.980,32 4.119,63 4.263,83 4.413,06 4.567,50 4.727,36 4.892,82 5.064,08 5.241,34 5.424,77 5.614,61 5.811,14
II 2.524,35 2.612,71 2.704,14 2.798,80 2.896,75 2.998,17 3.103,07 3.211,70 3.324,09 3.440,43 3.560,86 3.685,47
III 1.600,96 1.657,00 1.714,99 1.775,01 1.837,14 1.901,44 1.967,99 2.036,88 2.108,18 2.181,95 2.258,31 2.337,38

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 2.604,61 2.695,79 2.790,16 2.887,80 2.988,87 3.093,49 3.201,76 3.313,81 3.429,80 3.549,86 3.674,09 3.802,69
II 1.667,31 1.725,66 1.786,08 1.848,57 1.913,29 1.980,26 2.049,58 2.121,30 2.195,54 2.272,38 2.351,92 2.434,23
III 1.067,32 1.104,65 1.143,34 1.183,35 1.224,78 1.267,62 1.312,00 1.357,93 1.405,45 1.454,63 1.505,54 1.558,23

VALORES VALORES
3,02 3.571,46
3,02 2.209,72

28,87

1.089,05

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

GESTE V

Gratificação de Encargos Especiais – GEE

GRATIFICAÇÕES: FUNÇÃO COMISSIONADA DE CONFIANÇA – FCC
GESTE I FCC1
GESTE II FCC2

ANEXO XXI - DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
QUADRO PRÓPRIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN

CARGO: ANALISTA DE ATIVIDADES DE TRANSITO

CARGO: TECNICO DE ATIVIDADES DE TRANSITO

CARGO: AUXILIAR DE ATIVIDADES DE TRANSITO

1 2 3 4 5

IV 2.405,63 2.766,47 2.866,06 2.969,23 3.076,14
III 3.383,75 3.505,55 3.631,76 3.762,51 3.897,95
II 4.287,75 4.442,10 4.602,02 4.767,69 4.939,33
I 5.433,27 5.628,87 5.831,50 6.041,43 6.258,93

1 2 3 4 5

IV 7.216,88 8.299,40 8.598,18 8.907,71 9.228,40
III 10.151,24 10.516,68 10.895,28 11.287,51 11.693,86
II 12.863,24 13.326,32 13.806,07 14.303,08 14.818,00
I 16.299,80 16.886,59 17.494,51 18.124,31 18.776,79

Auxiliar de
 Regulação

CARREIRA - ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO

CARGO CLASSES
REFERÊNCIAS (R$)

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

Especialista 
em

 Regulação

ANEXO XXII - DO DECRETO Nº 10087/2022

TABELAS DE VENCIMENTO
AGEPAR

CARREIRA - AUXILIAR DE REGULAÇÃO

CARGO CLASSES
REFERÊNCIAS (R$)
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Nível de Atuação Denominação Símbolo Valor 
Diretor FGT-A 15.450,00
Diretor-Adjunto FGT-B 11.845,00
Chefe de Gabinete FGT-C 8.755,00
Assessor FGT-C 8.755,00
Assessor FGT-E 6.180,00
Coordenador FGT-C 8.755,00
Assessor FGT-E 6.180,00
Assessor FGT-F 5.150,00
Representante Técnico FGT-E 6.180,00
Delegado de Julgamento FGT-D 7.725,00
Assessor FGT-F 5.150,00
Gerente de Programa FGT-F 5.150,00
Gerente de Projeto FGT-G 3.090,00
Técnico de Projeto FGT-H 2.060,00
Chefe de Unidade FGT-E 6.180,00
Chefe de Divisão FGT-F 5.150,00
Assistente FGT-G 3.090,00
Assistente FGT-H 2.060,00
Assistente FGT-I 1.545,00
Assistente FGT-J 1.030,00
Delegado da Receita FGT-D 7.725,00
Assessor FGT-F 5.150,00
Chefe de Unidade FGT-F 5.150,00
Assistente FGT-G 3.090,00
Assistente FGT-H 2.060,00
Assistente FGT-I 1.545,00
Assistente FGT-J 1.030,00
Chefe de Agência Sede FGT-H 2.060,00
Chefe de Agência FGT-I 1.545,00

CSAF Presidente CSAF FGT-C 8.755,00
Corregedor-Geral FGT-C 8.755,00
Corregedor FGT-F 5.150,00
Corregedor ad hoc FGT-G 3.090,00

Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021

Administração 
Regionalizada

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO
FUNÇÃO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA– FGT

Corregedoria

ANEXO XXIII - DO DECRETO Nº 10087/2022

Direção Superior

Assessoramento 

Gerência

Execução Programática

FUNÇÃO RELATIVA AOS SERVIDORES - AFE
LEI COMPLEMENTAR Nº 232/2020

4337/2022

Despacho do Governador

DESPACHO DO GOVERNADOR DO ESTADO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

18.473.558-0/21 - “De acordo com os elementos constantes no PROTOCOLADO 
nº 18.473.558-0, RATIFICO, nos termos do art. 4º, §1º, inc. IV, 
do Anexo, do Decreto Estadual nº 2.709/2019, a autorização 
contida no Despacho nº 0027/2022, da Procuradora-Geral do 
Estado. PUBLIQUE-SE e ENCAMINHE-SE à Procuradoria 
Geral do Estado. Em 17/01/22”. (Enc. proc. à PGE, em 
17/01/22).

4327/2022
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Procuradoria Geral do Estado 

 
 

 
 

Resolução nº 005/2022-PGE 
 
Autoriza os Procuradores do Estado lotados na Procuradoria Funcional – 
PRF, com fundamento no artigo 4º do Regulamento da PGE, aprovado 
pelo Decreto nº 2.709/2019. 
 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO 
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no 
artigo 5º, III, da Lei Complementar Estadual nº 26/1985, alterada pela Lei 
Complementar nº 40/1987, e no artigo 4º do Regulamento da PGE, 
aprovado pelo Decreto nº 2.709/2019, 
 

RESOLVE 
 
Autorizar os Procuradores do Estado lotados na Procuradoria Funcional 
– PRF, que atuem com a matéria objeto do protocolo nº 18.416.189-3, 
nos termos do Despacho n.º 0014/2022-PGE, proferido naquele caderno 
processual. 
 
PUBLIQUE-SE. ANOTE-SE. 
 

Curitiba, datado e assinado digitalmente. 
 

Izabel Cristina Marques 
Procuradora-Geral do Estado, em exercício 

 
Roberto Altheim 

Procurador-Chefe da Coordenadoria Judicial 

 
 

 
 

Resolução nº 005/2022-PGE 
 
Autoriza os Procuradores do Estado lotados na Procuradoria Funcional – 
PRF, com fundamento no artigo 4º do Regulamento da PGE, aprovado 
pelo Decreto nº 2.709/2019. 
 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO 
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no 
artigo 5º, III, da Lei Complementar Estadual nº 26/1985, alterada pela Lei 
Complementar nº 40/1987, e no artigo 4º do Regulamento da PGE, 
aprovado pelo Decreto nº 2.709/2019, 
 

RESOLVE 
 
Autorizar os Procuradores do Estado lotados na Procuradoria Funcional 
– PRF, que atuem com a matéria objeto do protocolo nº 18.416.189-3, 
nos termos do Despacho n.º 0014/2022-PGE, proferido naquele caderno 
processual. 
 
PUBLIQUE-SE. ANOTE-SE. 
 

Curitiba, datado e assinado digitalmente. 
 

Izabel Cristina Marques 
Procuradora-Geral do Estado, em exercício 

 
Roberto Altheim 

Procurador-Chefe da Coordenadoria Judicial 

3310/2022

Secretaria da Administração e da Previdência 

R e s o l u ç ã o  S E A P n º .  1 3 1 9 6

O  S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  e  d a  P r e v i d ê n c i a ,  n o  u s o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s  e  t e n d o  e m  v i s t a  o  c o n t i d o  n o  D e c r e t o  n o 
1 7 4 8  d e  2 4  d e  j a n e i r o  d e  2 0 0 0 , 

R  E  S  O  L V  E : 

P r o c e d e r  a  r e v i s ã o  d o s  p r o v e n t o s  d e  i n a t i v i d a d e ,  d o s  s e r v i d o r e s  r e l a c i o n a d o s  n o  a n e x o ,  e m  c u m p r i m e n t o  d e  s e n t e n ç a  c o n t i d a 
n o s  a u t o s  s o b  n º  0 0 0 11 8 1 - 9 6 . 2 0 0 6 . 8 . 1 6 . 0 0 0 4  2 ª  Va r a  d a  f a z e n d a  P ú b l i c a  d e  C u r i t i b a .
P r o t o c o l o  n º  1 5 . 5 7 7 . 8 3 3 - 4 .

C u r i t i b a ,  1 2  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 2

    
Marcel Micheletto

S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d a
A d m i n i s t r a ç ã o  e  d a  P r e v i d ê n c i a

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº  13196

RG NOME LF VALOR CÁLCULO DE FLS.
1.023.437-9 ARLETE ROCHA KAMINSKI 02 5.755,71 131 – PRPREV
0.857.357-3 EUNICE DE OLIVEIRA BARANDAS 02 5.880,63 131 – PRPREV
1.136.968-5 IOLANDA MARACI VIEIRA 01 3.410,76 131 – PRPREV
0.473.631-1 MARILENE MONTEIRO NOGARI 02 3.513,44 132 – PRPREV
0.771.283-9 ROSELI S. DA SILVA 01 3.822,43 132 – PRPREV
0.176.193-5 VERA DE MOURA CORDEIRO 01 2.896,22 132 – PRPREV
0.760.169-7 YOSHICO YUTANI 01 5.947,96 132 – PRPREV

R e s o l u ç ã o  S E A P n º .  1 3 1 9 7
  
O  S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  e  d a  P r e v i d ê n c i a ,  n o  u s o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s  e  t e n d o  e m  v i s t a  o  c o n t i d o  n o  D e c r e t o  n o 
1 7 4 8  d e  2 4  d e  j a n e i r o  d e  2 0 0 0 , 

R  E  S  O  L V  E : 

P r o c e d e r  a  r e v i s ã o  d o s  p r o v e n t o s  d e  i n a t i v i d a d e ,  d e  M A R I A V E N I S S A D E  O L I V E I R A ,  R . G .  n º  6 . 7 2 3 . 5 0 6 - 1 ,  A g e n t e  E d u c a c i o n a l 
I ,  L F  0 1 ,  e m  a t e n d i m e n t o  a  d i l i g ê n c i a  d o  Tr i b u n a l  d e  C o n t a s  d o  E s t a d o  d o  P a r a n á ,  c o n f o r m e  c á l c u l o s  d e  f l s .  4 4  –  P R P R E V.  Va l o r 
d o s  p r o v e n t o s  R $  1 . 3 4 8 , 8 0  ( H u m  m i l ,  t r e z e n t o s  e  q u a r e n t a  e  o i t o  r e a i s  e  o i t e n t a  c e n t a v o s ) . 
P r o t o c o l o  n º  1 8 . 5 0 2 . 7 6 3 - 5 .

C  u r i t i b a ,  1 2  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 2

M a rc e l  M i c h e l e t t o
S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d a

A d m i n i s t r a ç ã o  e  d a  P r e v i d ê n c i a
          

  
R e s o l u ç ã o  S E A P n º .  1 3 1 9 8

O  S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  e  d a  P r e v i d ê n c i a ,  n o  u s o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s  e  t e n d o  e m  v i s t a  o  c o n t i d o  n o  D e c r e t o  n o 
1 7 4 8  d e  2 4  d e  j a n e i r o  d e  2 0 0 0 , 

R  E  S  O  L V  E : 

P r o c e d e r  a  r e v i s ã o  d o s  p r o v e n t o s  d e  i n a t i v i d a d e ,  d e  S I LV I O  G I L B E RTO  B E D N A R S K I ,  R . G .  n º  6 . 1 3 3 . 6 4 8 - 6 ,  L F  0 1 ,  P M P R ,  a l -
t e r a n d o  a  g r a d u a ç ã o  d e  C a b o  p a r a  3 º  S a rg e n t o  r e f .  6 ,  e m  c u m p r i m e n t o  d e  o r d e m  j u d i c i a l  a u t o s  n º  0 0 0 2 4 9 4 - 6 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 6 . 0 0 7 4 . 
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Va l o r  d o s  p r o v e n t o s  R $  5 . 4 0 2 , 5 7  ( C i n c o  m i l ,  q u a t r o c e n t o s  e  d o i s  r e a i s  e  c i n q u e n t a  e  s e t e  c e n t a v o s ) .  C á l c u l o s  d e  f l s . 3 2 . 
P r o t o c o l o  n º  1 8 . 4 4 6 . 7 2 2 - 4 .

C u r i t i b a ,  1 2  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 2

M a rc e l  M i c h e l e t t o
S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d a

A d m i n i s t r a ç ã o  e  d a  P r e v i d ê n c i a
     
  

R e s o l u ç ã o  S E A P n º .  1 3 1 9 9
       
O  S E C R E T Á R I O  D E  E S TA D O  D A A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  D A P R E V I D Ê N C I A ,  n o  u s o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s ,  t e n d o  e m  v i s t a  o 
d i s p o s t o  n o  D e c r e t o  n o 2 . 4 9 1 ,  d e  2 3  d e  j a n e i r o  d e  1 9 8 4 ,

R  E  S  O  L V  E
To r n a r  s e m  e f e i t o ,  a  R e s o l u ç ã o  n º  1 2 8 0 0  d e  2 2 / 11 / 2 0 2 1 ,  q u e  c o n c e d e u  A p o s e n t a d o r i a  p o r  t e m p o  d e  c o n t r i b u i ç ã o  I n t e g r a l ,  a 
H I L D A M A R I A D A S  G R A Ç A S  S A N TO S ,  R G  9 1 2 . 0 9 3 - 9 ,  n o  c a rg o  d e  P r o f e s s o r ,  L F  0 3 ,  S E E D ,  e m  c u m p r i m e n t o  d e  o r d e m  j u d i c i a l 
n º  0 0 0 1 7 4 1 - 7 8 . 2 0 2 1 . 8 . 1 6 . 0 0 4 7  Va r a  d a  F a z e n d a  P ú b l i c a  d e  A s s a í / P R .
P r o t o c o l o  n º  1 8 . 2 1 2 . 9 3 8 - 0 .

C u r i t i b a ,  1 2  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 2

M a rc e l  M i c h e l e t t o
S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d a

A d m i n i s t r a ç ã o  e  d a  P r e v i d ê n c i a
3052/2022

 

 
 

 
 

 

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA e o DIRETOR PRESIDENTE DA CELEPAR no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº 19.848, de 03 de maio de 2019, considerando o contido Protocolo nº 18.502.288-9. 

 

RESOLVEM: 
 

Art. 1° Designar os servidores/funcionários abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial de Licitação, com o objetivo de conduzir os trabalhos 
do processo de licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa visando a implantação de unidades de atendimentos aos cidadãos em Municípios do 
Estado do Paraná, Concorrência Pública do tipo Técnica e Preços sob nº 02/2022. 

INSTITUIÇÃO SERVIDOR(A) RG Nº FUNÇÃO 

SEAP 

WELLINGTON DIAS DE PAULA 10.296.943-0/SSP/PR Presidente 

LILIAN CRISTINA DORNELLES 10.047.321-6/SSP/PR 

Membros 
CAMILA FERNANDES DE MELLO 6.609.099-0 /SSP/PR 

JOSIAS PEREIRA DA CRUZ 10.861.661-0/SSP/PR 

JHONATAN FIORAVANTE 
11.017.681-3/SSP/PR 

HELENA THERESINHA KOVALSKI 7.796.818-0/SSP/PR Membro Técnico 

CELEPAR 
FRANCISCO SUMMA NETTO 5.914.272-0/SSP/PR 

Membros Técnicos 
EROS AUGUSTO VICENTE DE BRITO 3.369.612-4/SSP/PR 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 13 de janeiro de 2022. 

 
Marcel Henrique Micheletto 

Secretário de Estado da Administração e da Previdência 

 

Leandro Victorino de Moura 
Diretor Presidente da CELEPAR 

Resolução Conjunta SEAP/CELEPAR Nº 003/2022 

3315/2022

Resolução Conjunta SEAP/JUCEPAR nº. 6/2022

 

O Secretário de Estado da Administração e da Previdência – SEAP e o Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná – Jucepar, no uso das atribuições legais

conferidas pela Lei Estadual nº 19848 de 03 de maio de 2019, publicada no DIOE, Edição 10439 de vinte de maio de 2019 e também considerando o contido na Portaria

JCP nº 128/2020 com publicação no DIOE nº 10.832 em 15 de dezembro de 2020.

RESOLVEM

Declarar a estabilidade de  um (1) servidor,  ocupante do cargo de Agente Profissional do Quadro Próprio do Poder Executivo-QPPE, relacionado no anexo único à

presente Resolução, que obteve conceito suficiente na avaliação do desempenho do estágio probatório, realizada pela comissão para tal finalidade no âmbito da Junta

Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba/PR, 13 de janeiro de 2022.

Marcel Henrique Micheletto
Secretário de Estado da Administração e da Previdência- Seap

Sebastião Mota
Vice-Presidente – Junta Comercial do Paraná

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAP/JUCEPAR Nº 6/2022.

NOME RG QUADRO CARGO DATA EXERCÍCIO

CRISTIANO DO NASCIMENTO 3.685.568-03 SP QPPE Agente Profissional 10/01/2019
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3295/2022

3043/2022

               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
0                            O SECRETÁRIO DE ESTADO DA  ADMINISTRAÇÃO E  DA  PREVIDÊNCIA, NO USO DE
 SUAS  ATRIBUIÇÕES, TENDO  EM  VISTA  O  CONTIDO  NO  DECRETO Nº 1.748, DE 24 DE JANEIRO DE 2.000 E
 CONSIDERANDO O DISPOSTO  NO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.003 E
 RESOLUÇÃO Nº 3.837 DE 15 DE JUNHO DE 2.004. RESOLVE CONCEDER, AOS  SERVIDORES ABAIXO RELACIONADO O
 ABONO DE PERMANÊNCIA EM VALOR EQUIVALENTE À RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
 RESOLUÇÃO N. 13193 12/01/2022
 PROTOCOLO           NOME                                    RG            LF  ÓRGÃO     A PARTIR  
 183956116           CELSO WILSON SANTINI                    35753478      1   FUNSAUDE            
 185040224           ELOI LAURIANO DOS SANTOS CHAPINSKI      37141054      97  SEAB                
 184998203           ABENILDE SILMARA DE MELLO               45595226      1   SEED                
 184576848           GILNEY PAIVA DOS SANTOS                 83405856      1   SEED                
 184952688           JOSE REMILTON NEVES                     33879466      1   SEED                
 185022609           NEIVA JACINTA STULP                     43793470      1   SEED                
 184961482           SOLANGE EVANGELISTA SITA                32073050      1   SEED                
 184866056           VERA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES       13340200      1   SEED                
 184931885           AMAURI APARECIDO ALVES RODRIGUES        52461294      2   SESP                

               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
0                            O SECRETÁRIO DE ESTADO DA  ADMINISTRAÇÃO E  DA  PREVIDÊNCIA, NO USO DE
 SUAS  ATRIBUIÇÕES, TENDO  EM  VISTA  O  CONTIDO  NO  DECRETO Nº 1.748, DE 24 DE JANEIRO DE 2.000 E
 CONSIDERANDO O DISPOSTO  NO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.003 E
 RESOLUÇÃO Nº 3.837 DE 15 DE JUNHO DE 2.004. RESOLVE CONCEDER, AOS  SERVIDORES ABAIXO RELACIONADO O
 ABONO DE PERMANÊNCIA EM VALOR EQUIVALENTE À RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
 RESOLUÇÃO N. 13209 13/01/2022
 PROTOCOLO           NOME                                    RG            LF  ÓRGÃO     A PARTIR  
 185140342           MARCOS ROGERIO DJAZI FAGUNDES           18429322      1   DER                 
 185142248           JOELMA KALICZ                           45396908      1   SEED                
 185159892           LUCIA LONGONI                           39566591      1   SEED                
 185090205           THEREZINHA PREVEDELLO DOS SANTOS        31236975      1   SEED                

               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
0                            O SECRETÁRIO DE ESTADO DA  ADMINISTRAÇÃO E  DA  PREVIDÊNCIA, NO USO DE
 SUAS  ATRIBUIÇÕES, TENDO  EM  VISTA  O  CONTIDO  NO  DECRETO Nº 1.748, DE 24 DE JANEIRO DE 2.000 E
 CONSIDERANDO O DISPOSTO  NO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.003 E
 RESOLUÇÃO Nº 3.837 DE 15 DE JUNHO DE 2.004. RESOLVE CONCEDER, AOS  SERVIDORES ABAIXO RELACIONADO O
 ABONO DE PERMANÊNCIA EM VALOR EQUIVALENTE À RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
 RESOLUÇÃO N. 13211 13/01/2022
 PROTOCOLO           NOME                                    RG            LF  ÓRGÃO     A PARTIR  
 184904195           ALCIONI MARTINELLI                      42570362      1   SEED                
 185139000           IVETE RIBEIRO SERRATO                   16090670      1   SEED                
 185026418           SALETE SONAGLIO MORAES                  49764766      1   SEED                

3146/2022

          RESOLUÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL N. 13216                                                            
                                      O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA,            
          NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO DECRETO Nº 2491, DE  23  DE            
          JANEIRO DE 1984, E DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS SOB Nº 0013908-55.2014.8.16.0021, DA              
          VARA DA FAZENDA PUBLICA DE  CASCAVEL,  E  OFÍCIO  S/N  PRE/PGE,  DA  PROCURADORIA  DE            
          EXECUÇÕES, PRECATÓRIOS E CÁLCULOS                                                                
                                                                                                           
          RESOLVE                                                                                          
                                                                                                           
          CONCEDER PENSÃO INDENIZATÓRIA  EM FAVOR DE TEREZINHA BACHUK DE BRITO, RG 5.995.330-3,            
          CPF 371.196.649-72, ATÉ 15/04/2079, DATA ESSA QUE A VITIMA COMPLETARIA 65 ANOS, OU  O            
          FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA, NO VALOR EQUIVALENTE A 1/3 (UM TERÇO) DO SALÁRIO MINIMO,            
          INCLUSIVE  O 13º SALÁRIO.                                                                        
          PROTOCOLO 18.307.948-4                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
          CURITIBA, 14/01/2022                                                                             
                                                                                                           
                                                                                                           
                                            MARCEL MICHELETTO                                              
                                SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E                                    
                                             DA PREVIDÊNCIA

3566/2022                                               

Resolução Conjunta SEAP/JUCEPAR nº. 6/2022

 

O Secretário de Estado da Administração e da Previdência – SEAP e o Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná – Jucepar, no uso das atribuições legais

conferidas pela Lei Estadual nº 19848 de 03 de maio de 2019, publicada no DIOE, Edição 10439 de vinte de maio de 2019 e também considerando o contido na Portaria

JCP nº 128/2020 com publicação no DIOE nº 10.832 em 15 de dezembro de 2020.

RESOLVEM

Declarar a estabilidade de  um (1) servidor,  ocupante do cargo de Agente Profissional do Quadro Próprio do Poder Executivo-QPPE, relacionado no anexo único à

presente Resolução, que obteve conceito suficiente na avaliação do desempenho do estágio probatório, realizada pela comissão para tal finalidade no âmbito da Junta

Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba/PR, 13 de janeiro de 2022.

Marcel Henrique Micheletto
Secretário de Estado da Administração e da Previdência- Seap

Sebastião Mota
Vice-Presidente – Junta Comercial do Paraná

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAP/JUCEPAR Nº 6/2022.

NOME RG QUADRO CARGO DATA EXERCÍCIO

CRISTIANO DO NASCIMENTO 3.685.568-03 SP QPPE Agente Profissional 10/01/2019
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               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
0                            O SECRETÁRIO DE  ESTADO DA  ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, NO USO DE SUAS
 ATRIBUIÇÕES E TENDO EM  VISTA O DISPOSTO  NO  DECRETO Nº 2.491, DE 23  DE  JANEIRO DE 1984, RESOLVE
 EXONERAR  A  PEDIDO DE  ACORDO COM  O  ARTIGO 124, DA  LEI Nº 6174, DE 16 DE  NOVEMBRO DE  1970, OS
 FUNCIONÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:
 RESOLUÇÃO N. 13210 13/01/2022
 NOME                                    RG           LF  CARGO   PROTOCOLO      A PARTIR    ORGAO  
 FABIO ALMEIDA PAVONI                    94477301     91  NAC4    18.498.635-3   29/12/2021  SESP

3145/2022
               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
 PORTARIA N. 7907 11/01/2022
 ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 10472 DE 19/04/2017 O NOME DE NAIZA AUGUSTA LIED MALLMANN
 R.G. 79241210   LF - 2

               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
 PORTARIA N. 7908 11/01/2022
 ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 10476 DE 19/04/2017 O NOME DE NAIZA AUGUSTA LIED MALLMANN
 R.G. 79241210   LF - 2
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 22660 DE 25/08/2006 O NOME DE IEDA LECI LEMES
 R.G. 39073889   LF - 1

3037/2022

               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
 PORTARIA N. 7911 13/01/2022
 ORGAO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PR - FUNSAÚDE
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 7533 DE 27/10/2021 O NOME DE CLAUDIR RUZON
 R.G. 8653186   LF - 1

               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
 PORTARIA N. 7912 13/01/2022
 ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 2188 DE 12/06/2015 O NOME DE MARIA APARECIDA XIMENEZ MAGRON
 R.G. 9755748   LF - 2

3036/2022
               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
 PORTARIA N. 7922 13/01/2022
 ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 16957 DE 17/01/2006 O NOME DE MARIA LINDINALVA CUNHA E SILVA
 R.G. 42417262   LF - 1
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 21002 DE 03/07/2006 O NOME DE LILIANE VIEIRA PINHEIRO FERNANDES
 R.G. 21086517   LF - 1

               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
 PORTARIA N. 7924 14/01/2022
 ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 5961 DE 04/09/2020 O NOME DE ORLANDO ARRUDA BOTELHO
 R.G. 33843860   LF - 1
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 6682 DE 10/03/2021 O NOME DE ORLANDO ARRUDA BOTELHO
 R.G. 33843860   LF - 1

               EXTRATO DOS ATOS EMITIDOS PELA DIVISAO DE CADASTRO DE RECURSOS HUMANOS - SEAP
 PORTARIA N. 7925 14/01/2022
 ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 6198 DE 16/10/2020 O NOME DE ORLANDO ARRUDA BOTELHO
 R.G. 33843860   LF - 1
 EXCLUIR DA PORTARIA N. 6684 DE 10/03/2021 O NOME DE ORLANDO ARRUDA BOTELHO
 R.G. 33843860   LF - 1

3465/2022

Junta Comercial do Paraná - 
JUCEPAR 

PORTARIA JCP nº 02/2022 
 

O VICE-PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ, no uso 
das atribuições previstas arts. 23 e 24 da Lei nº 8.934/94; arts. 25, IX e 
XVII, e 26, I, do Decreto nº 1.800/96; arts. 11, § 3º, 13, XI, e 14, I, do 
Decreto Estadual nº 12.033/2014 (Regulamento da Jucepar) e demais 
disposições aplicáveis à matéria,  

 
RESOLVE 

 
Artigo 1º - Designar, para análise e relatoria de processos, a servidora 
AMANDA THAIS ROCHA, RG 12.752.225-1, Agente de Execução – 
Técnico Administrativo, lotada nesta entidade, ficando investida das 
funções de análise e deferimento de processos, assumindo todas as 
prerrogativas da função.  
 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência por prazo indeterminado.  
 

Curitiba, 13 de janeiro de 2022. 
 

SEBASTIÃO MOTA  
Vice-Presidente 

 3398/2022

Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento

RESOLUÇÃO Nº 006, de 14 de janeiro de 2022.

Designa servidor para substituir durante férias regulares do titular, Diretor 
Geral
       
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMEN-
TO, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 4º, da Lei Estadual nº 
19.848, de 3 de maio de 2019, e com fundamento no art. 70, parágrafo único da 
Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Rubens Ernesto Niederheitmann, portador do RG 
nº 1.129.163-5 SSP/PR, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pela 
função de Diretor Geral, durante 10 (dez) dias, no período de 19/01/2022 a 
28/01/2022, referente as férias regulares, exercício de 2021, do titular Richard-
son de Souza.

Art. 2º Delegar, no período, ao Diretor Geral designado no Art. 1º, as seguintes 
atribuições:
I - ordenar despesas no âmbito desta Secretaria, abrir e fechar conta corrente, 
movimentar valores e outras atribuições junto ao Banco do Brasil; 
II - ordenar despesas do Fundo de Equipamento Agropecuário – FEAP. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e não acarreta 
ônus adicionais, em conformidade à determinação do Conselho de Gestão Ad-
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ADAPAR

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
PORTARIA Nº 010, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO PARANÁ, no uso das atribuições e considerando o disposto no protocola-
do nº 18.461.348-4, resolve: autorizar a funcionária Sandra Luiza Szekut Pinot 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capitão Leônidas Marques, a emitir 
Guias de Trânsito Animal - GTA, boletos de taxas da ADAPAR e efetuar lança-
mentos de comprovantes de vacinação no banco de dados da Adapar, sob a 
fi scalização do médico veterinário da ULSA de Capitão Leônidas Marques. 
Fica Revogada a Portaria nº 093, de 24 de março de 2021.Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Registre-se. Publique-se. OTAMIR CESAR 
MARTINS, Diretor Presidente.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
PORTARIA Nº 010, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18, inciso II, do 
anexo a que se refere o Decreto nº 4377, de 24 de abril de 2012 e, considerando 
o contido no Protocolo:  17.062.899-3, RESOLVE: Art. 1º - Cancelar, a pedido, 
a Portaria nº 281, de 13 de novembro de 2020. Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Publique-se. OTAMIR CESAR MARTINS, 
Diretor Presidente.

3429/2022

Superintendência Geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior

UNIOESTE - Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná

GABINETE DA REITORIA
PORTARIA Nº 3263/2021-GRE, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.
Conceder progressão de nível ao Servidor ADELIR VANIN DA ROCHA, RG 
nº 6.799.793-0, admitido na UNIOESTE em 08 de novembro de 2018, no car-
go efetivo de Agente Universitário de Nível Operacional - Função de Auxiliar 
Operacional, lotado no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Classe III 
– 1 para Classe III - 2, por conclusão do estágio probatório, a contar de 08 de 
novembro de 2021.
PORTARIA Nº 3265/2021-GRE, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.
Conceder progressão de nível a Servidora ROSELI INÊS RESENDE, RG nº 
8.444.623-8, admitida na UNIOESTE em 03 de dezembro de 2018, no cargo 
efetivo de Agente Universitário de Nível Médio - Função de Técnico em Enfer-
magem, lotada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Classe II – 1 para 
Classe II - 2, por conclusão do estágio probatório, a partir de 03 de dezembro 
de 2021.
PORTARIA Nº 3388/2021-GRE, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.
Conceder progressão de nível a Servidora SALETE KOCHEN, RG nº 4.636.472-
4, lotada no Campus de Toledo, ocupante do cargo de Agente Universitário de 
Nível Operacional, na Função de Auxiliar Operacional, classe III, conforme 
segue: nível 2 para o nível 4, por titulação, referente ao período aquisitivo 08-
11-2018 a 07-11-2022, a contar de 08 de novembro de 2021.
PORTARIA Nº 3679/2021-GRE, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
Conceder progressão de nível a Servidora ANA CRISTINA BOCHNIA CA-
BRAL, RG nº 6.572.658-0, lotada no Campus de Toledo, ocupante do cargo de 
Agente Universitário de Nível Médio, na Função de Técnico Administrativo, 
classe III, conforme segue: nível 2 para o nível 4, por titulação, referente ao 
período aquisitivo 03-12-2018 a 02-12-2022, a contar de 03 de dezembro de 
2021.

3455/2022

GABINETE DA REITORIA
O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso 
das atribuições estatutárias e regimentais,
considerando a Resolução nº 046/2008-GRE, de 02 de julho de 2008, a qual 
aprovou o Código Disciplinar da Unioeste;
considerando o Processo CR nº 62869/2021, de 08 de outubro de 2021;
considerando a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar, confor-
me Portaria nº 2864/2021-GRE, de 13 de outubro de 2021;
considerando o Mandado de Segurança nº 0029577-07.2021.8.16.0021;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar, a contar de 03 de janeiro de 2022, a Portaria nº 2865/2021-

GABINETE DA REITORIA
PORTARIA Nº 0142/2022-GRE, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.
Conceder promoção intraclasse – ESCOLARIDADE – Ensino Médio, ao Servi-
dor ISIDRO RECALDE ALVARES, RG nº 5.032.569-5, lotado no Campus de 
Foz do Iguaçu, ocupante do cargo de Agente Universitário Operacional, na 
Função de Agente de Segurança Interna, Classe II, nível 12, para Classe I, nível 
1, a contar de 15 de dezembro de 2021.
Esta Portaria gera efeitos fi nanceiros a partir da publicação no Diário Ofi cial do 
Estado em 17-01-2022, conforme Comunicado nº 041/2021-SEAP.
PORTARIA Nº 0143/2022-GRE, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.
Conceder promoção intraclasse – ESCOLARIDADE – Conclusão de Mestrado, 
a Servidora EMERCY DE MIRANDA, RG nº 3.655.592-0, lotada no Campus 
de Cascavel, ocupante do cargo de Agente Universitário de nível Superior, na 
Função de Farmacêutico, Classe II, nível 7, para Classe I, nível 1, a contar de 
17 de dezembro de 2021.
Esta Portaria gera efeitos fi nanceiros a partir da publicação no Diário Ofi cial do 
Estado em 17-01-2022, conforme Comunicado nº 041/2021-SEAP.
PORTARIA Nº 0144/2022-GRE, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.
Conceder progressão de nível ao Servidor SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, 
RG nº 7.038.759-0, lotado no Campus de Cascavel, ocupante do cargo de Agente 
Universitário de Nível Operacional, na Função de Auxiliar Operacional, classe 
I, conforme segue:
nível 09 para o nível 11, por titulação, referente ao período aquisitivo 07-05-
2021 a 06-05-2025, a contar de 14 de dezembro de 2021
Esta Portaria gera efeitos fi nanceiros a partir da publicação no Diário Ofi cial do 
Estado em 17-01-2022, conforme Comunicado nº 041/2021-SEAP.
PORTARIA Nº 0145/2022-GRE, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.
Conceder progressão de nível a Servidora DAIANE SORAIA DE SOUZA, RG 
nº 7.763.954-3, lotada no Campus de Cascavel, ocupante do cargo de Agente 
Universitário de Nível Operacional, na Função de Auxiliar Administrativo, 
classe I, conforme segue:
nível 11 para o nível 12, por titulação, referente ao período aquisitivo 03-11-2017 
a 02-11-2021, a contar de 15 de dezembro de 2021.
Esta Portaria gera efeitos fi nanceiros a partir da publicação no Diário Ofi cial do 
Estado em 17-01-2022, conforme Comunicado nº 041/2021-SEAP.
PORTARIA Nº 0146/2022-GRE, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.
Conceder progressão de nível a Servidora EMERCY DE MIRANDA, RG nº 
3.655.592-0, lotada no Campus de Cascavel, ocupante do cargo de Agente Uni-
versitário de nível Superior, na Função de Farmacêutico, Classe I, conforme 
segue:
nível 1 para o nível 3, por titulação, referente ao período aquisitivo 23-12-2015 
a 22-12-2020, a contar de 21 de dezembro de 2021
Esta Portaria gera efeitos fi nanceiros a partir da publicação no Diário Ofi cial do 
Estado em 17-01-2022, conforme Comunicado nº 041/2021-SEAP.
PORTARIA Nº 0147/2022-GRE, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.
Conceder progressão de nível a Servidora EMERCY DE MIRANDA, RG nº 
3.655.592-0, lotada no Campus de Cascavel, ocupante do cargo de Agente Uni-
versitário de nível Superior, na Função de Farmacêutico, Classe I, conforme 
segue:
nível 3 para o nível 5, por titulação, referente ao período aquisitivo 23-12-2020 
a 22-12-2024, a contar de 21 de dezembro de 2021
Esta Portaria gera efeitos fi nanceiros a partir da publicação no Diário Ofi cial do 
Estado em 17-01-2022, conforme Comunicado nº 041/2021-SEAP.
PORTARIA Nº 0148/2022-GRE, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.
Promover o Professor TÉRCIO VIEIRA DE ARAÚJO, RG nº 6.677.912-2, 
RT-40, lotado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Campus de Foz do 
Iguaçu, da classe de Professor Assistente - nível C, para Adjunto - nível A, por 
titulação - conclusão de Doutorado, a contar de 03 de janeiro de 2022.
Esta Portaria gera efeitos fi nanceiros a partir da publicação no Diário Ofi cial do 
Estado em 17-01-2022, conforme Comunicado nº 041/2021-SEAP.
PORTARIA Nº 0153/2022-GRE, DE 14 DE JANEIRO DE 2022.
Conceder progressão de nível a Servidora MÁRCIA GELIANE DE LIMA 
SCHOLZ, RG nº 7.609.162-5, lotada no Hospital Universitário do Oeste do Pa-
raná, ocupante do cargo de Agente Universitário de Nível Médio, na Função de 
Técnico de Enfermagem, classe I, conforme segue:
nível 11 para o nível 12, por titulação, referente ao período aquisitivo 23-10-
2018 a 22-10-2022, a contar de 06 de outubro de 2021
Esta Portaria gera efeitos fi nanceiros a partir da publicação no Diário Ofi cial do 
Estado em 17-01-2022, conforme Comunicado nº 041/2021-SEAP.

3461/2022

ministrativa e Fiscal do Estado, exarada pelo Ofício Circular CEE/CC 001/2014.

Publique-se.
Cumpra-se.

Norberto Anacleto Ortigara.
3629/2022

GRE, de 13 de outubro de 2021, que afastou, cautelarmente, do exercício de suas 
atividades junto ao Centro de Educação, Comunicação e Artes do Campus de 
Cascavel, a Professora MARIA ESTER RODDRIGUES, RG nº 3.641.036-1, por 
90(NOVENTA) DIAS, conforme prevê o Art. 44 da Resolução nº 046/2008-
COU, sem prejuízo de remuneração, em razão de instauração de processo admi-
nistrativo disciplinar, em cumprimento ao Mandado de Segurança nº 0029577-
07.2021.8.16.0021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeito a 
contar de 03 de janeiro de 2022.

GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE 
DO PARANÁ – UNIOESTE, CASCAVEL – PARANÁ.

Publique-se.

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Reitor

 3466/2022
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Universidade Estadual de 
Ponta Grossa 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Pró-Reitoria de Recursos Humanos

O Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Ponta

Grossa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;
Considerando  a  autonomia  administrativa  conferida  pelo  Artigo  207  da

Constituição da República do Brasil e Art. 180 da Constituição do Estado do
Paraná; 

Considerando o art. 5º da Lei n° 5.540/68; Lei nº 9.394/96;

Considerando o art. 28, inciso X, do Estatuto da Universidade Estadual de
Ponta Grossa;

Considerando o art. 5º da Lei n° 9.663/91;

Considerando a Resolução n° 4.896/93 do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná;
RESOLVE

Tornar público as Portarias PRORH-DCS-DIVC e PRORH-DICAR, emitidas
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa abaixo relacionadas:

Port. PRORH - DIPROV nº 2021.1 – 19/01/2021 - Declara estável no quadro de
pessoal Valter José Cruziniani Rodrigues, a partir de 19/12/2020.

Port.  PRORH -  DIPROV nº 2021.2 –  19/01/2021 -  Declara  estável  no
quadro de pessoal Maria Elisa Droog Portier, a partir de 31/10/2020.
Port.  PRORH -  DIPROV nº 2021.3 –  16/02/2021 -  Declara  estável  no
quadro de pessoal  Vilmara  do  Rocio  Rodrigues  Conrado, a partir  de
01/12/2020.
Port.  PRORH -  DIPROV nº 2021.4 –  01/03/2021 -  Declara  estável  no
quadro de pessoal Paulo Sérgio Reinecke, a partir de 01/03/2021.
Port.  PRORH -  DIPROV nº 2021.5 –  09/03/2021 -  Declara  estável  no
quadro de pessoal Lucas Stori de Lara, a partir de 18/12/2020.
Port.  PRORH -  DIPROV nº 2021.6 –  23/03/2021 -  Declara  estável  no
quadro de pessoal Arthursinho Vivi, a partir de 21/03/2021.
Port.  PRORH -  DIPROV nº 2021.7 –  26/03/2021 -  Declara  estável  no
quadro de pessoal Carlos Emmanuel Ribeiro Lautenschlager, a partir de
26/02/2021.
Port.  PRORH -  DIPROV nº 2021.8 –  07/04/2021 -  Declara  estável  no
quadro de pessoal Marcelo Hartmann, a partir de 02/04/2021.
Port.  PRORH -  DIPROV nº 2021.9 –  11/05/2021 -  Declara  estável  no
quadro de pessoal Marta Postanovicz, a partir de 01/03/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.10 – 17/05/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal Ilza Aparecida de Matos, a partir de 04/04/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.11 – 17/05/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal Renê Francisco Hellman, a partir de 22/03/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.12 – 25/05/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal Nisiane Madalozzo Wambier, a partir de 01/03/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.13 – 09/06/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal Angelita de Fatima Tulio, a partir de 02/04/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.14 – 11/06/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Patricia  Lucia  Vosgrau  de  Freitas,  a  partir  de
01/12/2020.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.15 – 01/07/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal Márcia Cristina do Carmo, a partir de 07/05/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.16 – 01/07/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Georgiane  Garabely  Heil  Vázquez,  a  partir  de
12/04/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.17 – 01/07/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Cristiane  Aparecida  Woytichoski, a  partir  de
04/05/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.18 – 13/07/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal Leonardo Pires, a partir de 08/06/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.19 – 19/07/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Maria  de  Lourdes  Massucato  Cerri,  a  partir  de
17/05/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.21 – 31/08/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Marilei  Casturina  Mendes  Sandri,  a  partir  de
04/06/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.22 – 10/09/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Mário  Claudio  Soares  Sturzeneker,  a  partir  de
01/06/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.23 – 29/09/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Izabel  de  Sant'Ana  dos  Santos,  a  partir  de
10/09/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.24 – 04/10/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal Edimar Arruda Campanucci, a partir de 01/10/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.25 – 20/10/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Antonio  Rafael  dos  Santos  Avila,  a  partir  de
16/10/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.26 – 12/11/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  Claudia  Cristine  Gondim  da  Silva,  a  partir  de
06/11/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.27 – 22/11/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal Luciane Guimarães Migdalski, a partir de 12/11/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.28 – 01/12/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  a  Prof.ª  Rubia  Carla  Maier  Biscaia,  a  partir  de
27/09/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.29 – 06/12/2021 - Declara estável no
quadro  de  pessoal  o  Prof.  Ivan  Elizeu  Bomfim  Pereira,  a  partir  de
27/03/2021.
Port. PRORH - DIPROV nº 2021.30 – 06/12/2021 - Declara estável no
quadro de pessoal o Prof. Rafael Schoenherr, a partir de 07/05/2021.

Port.  PRORH -  DICAR nº 2021.1  -  07/01/2021  -  Concede a  Fabiana
Bucholdz  Teixeira  Alves,  ascensão para o nível  D da classe de Prof.
Adjunto, c/ ef. retroativos a 01/12/20.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.3 - 29/01/2021 -  Declara a contagem de
tempo para todos os efeitos legais, de 01 (um) ano e 149 (cento e quarenta
e nove) dias, de Soeli Teresinha Hoppe.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.4 - 29/01/2021 -  Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, de 02 (dois) anos e 343
(trezentos e quarenta e três) dias, de Wilson de Camargo.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.5 - 29/01/2021 -  Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, de 02 (dois) anos e 255
(duzentos e cinquenta e cinco) dias, de Wilson de Camargo.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.6 – 05/02/2021 - Concede licença especial
aos servidores: Cleuza Maria Dias Martins, de 03/02 a 21/03/21; Fabio
Lucas Simão de Pontes, de 08/02 a 08/05/21; Lourdes Marise Stolle da
Luz, de 03/02 a 01/08/21; Miriam Soares, de 02/02 a 01/08/21; Rosana
Hanke, de 03/02 a 01/08/21; Rosane Santos, de 03/02 a 03/05/21; Rosi
Zanoni da Silva, de 03/02 a 03/05/21; Susana Lopes da Silva, de 08/02
a 08/05/21. 
Port. PRORH - DICAR nº 2021.8 – 11/02/2021 – Retifica a Port. PRORH-
DICAR nº 2021.5, onde o correto é considerar, na coluna “ DATA INICIO”
“19.08.91” e “DIAS” “184” e não como constou.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.9 – 12/02/2021 – Retifica a Port. PRORH-
DICAR nº 2021.4, onde o correto é considerar, na coluna “DIAS” “334” e não
como constou.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.10 – 22/02/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em  tempo  integral  a  Eliane  Santos  Raupp,  para
realização do PPG em Linguística, de 18/02/21 a 17/02/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.11 – 22/02/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em  tempo  integral  a  Rubia  Carla  da  Silva,  para
realização do PPG em Linguística, no período de 11/02/21 a 10/02/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.12 – 24/02/2021 – Declara a contagem de
tempo para todos os efeitos legais, de 353 (trezentos e cinquenta e três)
dias, de José Devair Santos Siqueira.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.13 – 26/02/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, de 08 (oito) anos e 22
(vinte e dois) dias, de José Devair Santos Siqueira.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.14 – 01/03/2021 – Concede licença especial
a Graciete Tozetto Goes, de 09/03 a 25/04/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.15 – 04/03/2021 – Concede licença especial
a Aroldo Messias de Melo Junior, de 08/03 a 02/12/21.
Port.  PRORH - DICAR nº 2021.16 – 09/03/2021 –  Cancela  a  licença
especial  concedida pela  Portaria PRORH-DICAR nº  06/21,  a Miriam
Soares, a partir do dia 04/03/2021.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.17 – 10/03/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Margarete Aparecida dos Santos,
para realização do curso de Pós-Graduação em Ciências, de 01/02/21
a 31/01/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.18 – 10/03/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em  tempo  integral  a  Jonathan  de  Matos,  para
realização do curso de Pós-Graduação em Doctorat en génie, na École
de Technologie Superiéure, de 01/03 a 06/08/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.19 – 10/03/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral  a Dayane Rejane Andrade Maia,
para realização do curso de Pós-Graduação em Formação Científica
Educacional e Tecnológica, na UTFPR – Campus Curitiba, de 02/03/21
a 01/03/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.20 – 15/03/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo parcial  a  Carolina Justus Buhrer  Ferreira
Neto,  para  realização  do  PPG  em  Assistência  Farmacêutica,  de
17/02/21 a 16/02/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.22 – 17/03/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em  tempo  integral  a  Denise  Puglia  Zanon,  para
realização do PPG em Educação, de 06/02/21 a 05/02/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.23– 18/03/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em tempo  integral  a  Marcelo  Alves  da  Silva,  para
realização  do  PPG  em  Ciências  Sociais  Aplicadas,  de  01/02  a
31/07/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.24– 30/03/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em  tempo  integral  a  Selauco  Vurobi  Junior,  para
realização do curso de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de
Materiais, de 02/04 a 01/10/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.27– 05/04/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Carlos Lopatiuk, para realização
do curso de Pós-Graduação em Direito, de 01/02/21 a 31/01/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.28 – 06/04/2021 – Concede licença especial
aos servidores: Akemi Teramoto de Camargo, de 16/04 a 12/10/21; Jane
Manfron Budel, de 05/04 a 03/07/21; Vicente Paulo Hajaki Ribas, de
07/04 a 05/07/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.29 – 07/04/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em  tempo  integral  a  Nilvan  Laurindo  Sousa,  para
realização do curso de Pós- Graduação – Doutorado em Educação, de
11/04 a 10/10/21.
Port.  PRORH -  DICAR nº 2021.30  –  12/04/2021  –  Designa  Cristiane
Aparecida  Woytichoski,  para  a  função  de  Coordenadora  Geral  de
Estágios da modalidade EAD/UEPG/UAB de 15/04/21 a 14/04/2023.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.32 – 23/04/2021 - Autoriza a continuidade
do  afastamento  em tempo  parcial  a  Carla  Irene Roggenkamp,  para
realização  do  curso  de  Pós-Graduação  em  Educação,  de  25/04  a
24/10/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.33 – 27/04/2021 - Declara a contagem de
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tempo para todos os efeitos legais, de 05 (cinco) anos e 137 (cento e trinta e
sete) dias, de Mauri Costa.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.34 – 27/04/2021 - Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, de 02 (dois) anos e 315
(trezentos e quinze) dias, de Mauri Costa.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.39 – 04/05/2021 - Concede licença especial
aos servidores:  Adriana Salviato Uller, de 15/04 a 13/07/21;Angela de
Quadros Mongruel, de 31/05/21 a 24/02/22; Marcia Eurich Belinsky, de
04/05 a 01/08/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.44 – 13/05/2021 – Exclui da Port. PRORH
339/13 contagem de tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade  de
01 ano e 163 dias, de  Rejane Aurora Mion.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.46 – 25/05/2021 - Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, de 15 (quinze) anos e
150 (cento e cinquenta) dias, a Carlos Alberto de Souza.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.47 – 25/05/2021 - Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, de 11 (onze) anos e 323
(trezentos e vinte e três) dias, a Carlos Alberto de Souza.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.49 – 07/06/2021 - Concede licença especial
aos servidores: Eurico Cleto Ribeiro de Campos, de 10/06 a 07/09/21; João
Luiz Domingues Ribas, de 31/05 a 28/08/21; Livio Marcel Queji, de 01/06/21
a 25/02/22; Lucio Marcos de Gueus, de 01/06/21 a 18/03/22; Susana Lopes
da Silva, de 01/06 a 29/08/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.51 – 08/06/2021 - Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Everson Manjinski, para realização
do curso de Pós- Graduação em Educação, de 11/06/21 a 10/06/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.52 – 08/06/2021 - Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Julia Maria Milanese Buffara, para
realização  do  curso  de  Pós-  Graduação  Interdisciplinar  em
Desenvolvimento Comunitário, de 01/06/21 a 31/05/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.53 – 09/06/2021 – Retifica a Port. PRORH
693/18,  de contagem  de  tempo  para  fins  de  aposentadoria  e
disponibilidade, para 01 ano e 136 dias, de Maluí Sergio Siqueira.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.54 – 10/06/2021 – Retifica a Port. PRORH
756/15,  de contagem  de  tempo  para  fins  de  aposentadoria  e
disponibilidade, para 11 anos e 345 dias, de Mauricio Mayrinck Falcão.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.55 – 15/06/2021 – Declara a contagem de
tempo para todos os efeitos legais, de 119 (cento e dezenove) dias, de
Leonel Brizolla Monastirsky.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.56 – 15/06/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, de 03 (três) anos e 293
(duzentos e noventa e três) dias, a Leonel Brizolla Monastirsky.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.58  –  18/06/2021  –  Concede  Licença
especial a Maurício de Carvalho, de 21/06 a 17/12/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.61 – 02/07/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, de 02 (dois) anos e 120
(cento e vinte) dias, a Sueli de Fátima da Rocha.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.62  –  05/07/2021  –  Concede  Licença
especial a Marcelo Henrique Carneiro Gomes, de 02/07 a 28/12/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.64 – 15/07/2021 – Declara a contagem de
tempo para todos os efeitos  legais,  de 02 (dois)  anos e  147 (cento  e
quarenta e sete) dias, de Nestor Silva Moro.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.65 – 15/07/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 02 (dois) anos e 13
(treze) dias, de Nestor Silva Moro.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.66 – 15/07/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Andressa Pacenko Malucelli, para
realização do curso de Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas, de
01/08/21 a 31/07/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.67 – 15/07/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em  tempo  integral  a  Paulo  Cesar  de  Lara,  para
realização do curso de Doutorado no PPG em Direito, de 12/06/21 a
11/06/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.68 – 15/07/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em tempo  integral  a  Marcelo  Alves  da  Silva,  para
realização  do  curso  de  Doutorado  no  PPG  em  Ciências  Sociais
Aplicadas, de 01/08 a 15/10/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.69 – 20/07/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 11 (onze) anos e 236
(duzentos e trinta e seis) dias, de João Vald. Medeiros de Lima.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.70 – 23/07/2021 – Declara a contagem de
tempo  para  todos  os  efeitos  legais,  de  02  (dois)  anos,  de  Aparecido
Benedito Paulino.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.71 – 23/07/2021 – Declara a contagem de
tempo  para  todos  os  efeitos  legais,  de  09  (nove)  anos,  de  Aparecido
Benedito Paulino.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.72 – 23/07/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 06 (seis) anos e 333
(trezentos e trinta e três) dias, de Aparecido Benedito Paulino.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.73  –  23/07/2021  –  Concede  Licença
especial a Elisangela dos Santos Meza, de 27/07 a 24/10/21.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.74  –  23/07/2021  –  Concede  Licença
especial a Douglas Augusto Roderjan, de 09/08 a 14/12/21.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.76  –  23/07/2021  –  Concede  Licença
especial a Rosangela Chemin Klimiont, de 16/08 a 13/11/21.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.78  –  23/07/2021  –  Concede  Licença
especial a Eva Aparecida Lopes da Costa, de 23/08 a 20/11/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.79 – 25/08/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 02 (dois) anos e 237
(duzentos e trinta e sete) dias, de Luiza Helena Costa.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.80 – 26/08/2021 – Declara a contagem de

tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 02 (dois) anos e 62
(sessenta e dois) dias, de Gisele Aparecida Cordeiro Paz.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.81 – 25/08/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 01 (um) ano e 166
(cento e sessenta e seis) dias, de Sueli Guimarães Machado Pupo.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.82 – 25/08/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 04 (quatro) anos e 305
(trezentos e cinco) dias, de Sueli Guimarães Machado Pupo.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.83 – 03/09/2021 - Concede licença especial
aos servidores: Amália das Graças Ferreira Morera, de 01/09/21 a 27/02/22;
Elizabete Munhoz, de 08/09/21 a 06/03/22; Isabel Cristina Marcondes Pinto,
de  30/08  a  27/11/21;  José  Rogerio  Vitkowski,  de  13/09  a  11/12/21;
Marilurdes do Rocio de Morais, de 08/09/21 a 06/03/22.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.84  –  03/09/2021  –  Concede  Licença
especial a Angela Maria Landmann, de 27/09 a 25/12/21.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.85  –  08/09/2021  –  Concede  Licença
especial a Zilmara Martins Pereira, de 20/09 a 18/12/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.86 – 09/09/2021 – Declara a contagem de
tempo para todos os efeitos legais, de 238 (duzentos e trinta e oito) dias, de
Eunice Zainedin Ferreira.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.87 – 09/09/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 230 (duzentos e trinta)
dias, de Eunice Zainedin Ferreira.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.88 – 09/09/2021 – Declara a contagem de
tempo para todos os efeitos legais, de 05 (cinco) anos e 272 (duzentos e
setenta e dois) dias, de Zilda Primor.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.89 – 09/09/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 01 (um) ano e 251
(duzentos e cinquenta e um) dias, de Zilda Primor.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.90 – 09/09/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 03 (três) anos e 326
(trezentos e vinte e seis) dias, de Laudy Barbosa Stobbe.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.91 – 09/09/2021 – Declara a contagem de
tempo  para  fins  de  aposentadoria  e  disponibilidade,  357  (trezentos  e
cinquenta e sete) dias, de Laudy Barbosa Stobbe.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.95 – 14/09/2021 – Autoriza a continuidade
do  afastamento  em  tempo  integral  Selauco  Vurobi  Junior,  para
realização do curso de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de
Materiais, de 02/10/21 a 01/04/22.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.96  –  14/09/2021  –  Concede  Licença
especial a Eclair Pinheiro Diniz, de 13/09 a 11/12/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.97 –17/09/2021 – Declara a contagem de
tempo  para todos os efeitos  legais,  de 01 (um) ano,  de Marli  Martins
Barbosa Augusto.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.98 – 17/09/2021 – Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 141 (cento e quarenta e
um) dias, de Marli Martins Barbosa Augusto.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.99 – 22/09/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo parcial a Rodrigo Simionato, para realização
do  curso  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Sociais  Aplicadas,  de
03/09/21 a 02/03/22.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.100  –  24/09/2021  –  Autoriza  a
continuidade  do  afastamento  em  tempo  integral  a  Nilvan  Laurindo
Sousa, para realização do curso de Pós-Graduação em Educação, de
11/10/21 a 10/01/22.

Port. PRORH - DICAR nº 2021.101 – 28/09/2021 –  Declara a contagem de
tempo para todos os efeitos legais, de 01 (um) ano, de Akemi Teramoto de
Camargo.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.102 – 28/09/2021 –  Declara a contagem de
tempo  para  fins  de  aposentadoria  e  disponibilidade,  01  (um)  ano  e  57
(cinquenta e sete) dias, de Akemi Teramoto de Camargo.
Port.  PRORH -  DICAR nº 2021.104  –  01/10/2021  –  Cancelar  a  licença
especial concedida pela Port. PRORH-DICAR nº 73/21, a Elisangela dos
Santos Meza, a partir de 18/10/21.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.105 – 04/10/2021 –  Declara a contagem de
tempo para fins  de aposentadoria  e  disponibilidade,  03 (três)  anos e  299
(duzentos e noventa e nove) dias, de Maria Ines Chaves.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.106 – 06/10/2021 – Concede licença especial
aos servidores: Alcindo Penteado Junior, de 04/10/21 a 30/06/22; Angela de
Matos Kowal, de 01/10/21 a 29/12/21.
Port.  PRORH  -  DICAR  nº 2021.107  –  07/10/2021  –  Cancela  a  licença
especial  concedida  pela  Port.  PRORH-DICAR  nº  76/21,  a  Rosangela
Chemin Klimiont, com efeitos retroativos a 05/10/21.

Port. PRORH - DICAR nº 2021.108 – 07/10/2021 – Concede Licença especial
a Bortolo Moro Neto, de 01/10/21 a 25/09/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.111 – 21/10/2021 – Concede Licença especial a
Paulo Sergio Nunes Machado, de 22/10/21 a 19/01/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.112 – 05/11/2021 – Concede Licença especial a
Miria Gladis Batista, de 01/11/21 a 08/01/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.113 – 08/11/2021 – Autoriza a continuidade do
afastamento em tempo parcial a Regina Stori, para realização do curso de
Pós-Graduação em Educação/UEPG, de 08/10/21 a 07/04/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.114 – 11/11/2021 –  Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 04 (quatro) anos e 40
(quarenta) dias, de Sonia Aparecida Gomes Ribas.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.115 – 11/11/2021 –  Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 88 (oitenta e oito) dias, de
Sonia Aparecida Gomes Ribas.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.117 – 11/11/2021 –  Declara a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e disponibilidade, 14 (quatorze) anos e 316
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(trezentos e dezesseis) dias, de Haroldo Ianzen.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.120 – 25/11/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Gabriela Mazureki Campos Bahniuk,
para realização  do curso  do  PPG em Engenharia  Civil,  de  18/12/21 a
17/12/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.122 – 07/12/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Larissa Bail, para realização do curso
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde,  da PUC-PR, de 01/01/22 a
30/04/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.123 – 07/12/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Carmen Antonia Sanches Ito, para
realização do curso de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da PUC-
PR, de 01/01/22 a 30/04/22.
Port. PRORH - DICAR nº 2021.124 – 16/12/2021 – Autoriza a continuidade
do afastamento em tempo integral a Eliane Santos Raupp, para realização
do  curso  de  Pós-Graduação  em Linguística,  da  UFSC,  de  18/02/22  a
17/08/22.

Gilmar Batista Mazurek,

Pró-Reitor. 

3520/2022

Secretaria da Comunicação 
Social e da Cultura

Rádio e Televisão Educativa do 
Paraná - RTVE  

RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ
PORTARIA N.° 002/2022

 O Diretor-Presidente da Rádio e Televisão Educativa do Paraná – 

RTVE, no uso de suas atribuições legais contidas no art. 19, inciso III, do seu 
Regulamento, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 5.510, de 10 de novembro de 
2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora ALESSANDRA LAGINSKI COBRA, RG n.° 
9.374.542-6, para desempenhar a função de Agente de Controle Interno, a servi-
dora JOSIANE FERREIRA GOMES DE ANDRADE, RG n.°  4.416.533-3, para 
desempenhar a função de Agente de Integridade e Compliance e Encarregado 
pelo Tratamento de Dados, e o servidor ALEXANDRE EUSTACHIO LIMA, 
RG n° 7.815.186-2, para desempenhar a função de Agente de Transparência e 
Ouvidoria, no âmbito da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, a partir de 03 
de janeiro de 2022. 

Parágrafo único. Em caso de férias ou afastamento do Agente de Controle Inter-
no, fi cará designada a Sra. JOSIANE FERREIRA GOMES DE ANDRADE, e 
em caso de férias ou afastamento da Agente de Integridade e Compliance e En-
carregada pelo Tratamento de Dados, fi cará designada a Sra. ALESSANDRA 
LAGINSKI COBRA. 

Art. 2° Torna sem efeito a Portaria n° 001 de 05 de janeiro de 2022.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, fi cando revogada 
as disposições em contrário. 

Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

Publique-se. Cumpra-se. Anota-se.

João Evaristo Debiasi
Diretor-Presidente da RTVE, em exercício.

3359/2022

Secretaria da Educação e do Esporte

Relação de Registro de DIPLOMAS Nº 413371 - 14/01/2022
Em atendimento ao contido na Resolução Nº 1860/2002
Código do Município: 1500
Nome do Município: MARILANDIA DO SUL
Código do Estabelecimento: 424
Nome do Estabelecimento: ANGELO CASAGRANDE, C E PE-EF M N
Nome do Curso: Curso: Formação de Docentes, em nível médio, na modalidade normal - 489

Nome do Aluno RG No.Reg. Livro Folha Dt.Registro Conclusão

ANA LAURA DANTAS DE OLIVEIRA 137150840PR 305 15000042D001 61 13/01/2022 2021
ANNE KAROLLYNE SILVESTRE 144639820PR 306 15000042D001 62 13/01/2022 2021
BHIANCA KRISTIELLY DOS SANTOS 147892268PR 307 15000042D001 62 13/01/2022 2021
DANILLA DE OLIVEIRA CRUZ 136711636PR 308 15000042D001 62 13/01/2022 2021
DENISE NADINE DRAGER 146456707PR 309 15000042D001 62 13/01/2022 2021
EMILLI APARECIDA SOUZA SILVA 152565313PR 310 15000042D001 62 13/01/2022 2021
EUCLIDES DOMINGOS NETO 151475159PR 311 15000042D001 63 13/01/2022 2021
GABRIELLE LORRANE DOS SANTOS MIGUEL 139170725PR 312 15000042D001 63 13/01/2022 2021
GABRIELLY EDUARDA DE OLIVEIRA MORAES 143072690PR 313 15000042D001 63 13/01/2022 2021
JOSIANE MAGALHÃES MASSAMBANI 145124930PR 314 15000042D001 63 13/01/2022 2021
KARLA GEOVANA DE SOUZA SILVA 149028498PR 315 15000042D001 63 13/01/2022 2021
MARIA EDUARDA MARTINS DE SOUZA 140047368PR 316 15000042D001 64 13/01/2022 2021
MARIA EDUARDA SCHLEIDER TAVARES 151359531PR 317 15000042D001 64 13/01/2022 2021
PAULO HENRIQUE VIEIRA BATISTA 151306500PR 318 15000042D001 64 13/01/2022 2021
RAFAEL APARECIDO DA SILVA 143077675PR 319 15000042D001 64 13/01/2022 2021
RAISSA EDUARDA MACHADO 144579305PR 320 15000042D001 64 13/01/2022 2021
SONIA GABRIELI MARQUES MATOZO 138262669PR 321 15000042D001 65 13/01/2022 2021
STEPHANYE GABRIELY CEZARIO 143012158PR 322 15000042D001 65 13/01/2022 2021
TASSIANA KARINA DA SILVA 140052450PR 323 15000042D001 65 13/01/2022 2021
THALIA LUZIA MIRA 143346145PR 324 15000042D001 65 13/01/2022 2021
VINICIUS ERIVALDO DE OLIVEIRA ROBERTO 142635488PR 325 15000042D001 65 13/01/2022 2021
       
MARILANDIA DO SUL, 14 de Janeiro de 2022.       
       
Nome do(a) Secretário(a):MARIZA DIAS PLATH       
Nº Ato do(a) Secretário(a): RES Nº 2529/2016 - 
01/07/2016

      

       
Nome do(a) Diretor(a): IVONEI GOMES DA SILVA       
Nº Ato do(a) Diretor(a): RES. 904/21 - 15/03/2021

3541/2022

Relação de Registro de DIPLOMAS Nº 413373 - 14/01/2022

Em atendimento ao contido na Resolução Nº 1860/2002

Código do Município: 690

Nome do Município: CURITIBA

Código do Estabelecimento: 96

Nome do Estabelecimento: GUIDO STRAUBE, C E PROF-EF M PROFIS

Nome do Curso: Curso: TECNICO EM ENFERMAGEM - 393

Nome do Aluno RG No.Reg. Livro Folha Dt.Registro Conclusão

SALETE DE CACIA REGINA GNATA GONÇALVES

DE CASTRO

32844790PR 1228 06900009D003 12 03/01/2022 2005

       

CURITIBA, 14 de Janeiro de 2022.       

       

Nome do(a) Secretário(a):SIDNEI BORGES       

Nº Ato do(a) Secretário(a): 3086/2019 - 09/12/2019       

       

Nome do(a) Diretor(a): ANGELA MARA LINO       

Nº Ato do(a) Diretor(a): 3364/2021 - 12/08/2021
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3546/2022

Relação de Registro de DIPLOMAS Nº 413372 - 14/01/2022
Em atendimento ao contido na Resolução Nº 1860/2002
Código do Município: 420
Nome do Município: CAMPO LARGO
Código do Estabelecimento: 1562
Nome do Estabelecimento: CENTRO EDUC PROFIS CAMPO LARGO
Nome do Curso: Curso: TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 860

Nome do Aluno RG No.Reg. Livro Folha Dt.Registro Conclusão

ANDRESSA COLTRO 108349140PR 643 04200156D002 28 10/01/2022 2020
ANGELINA DA SILVA SIQUEIRA 137789531PR 644 04200156D002 29 10/01/2022 2020
CLARISSE SILVA DE OLIVEIRA 129063360PR 645 04200156D002 29 10/01/2022 2020
EDMILSON PEREIRA FEITOSA 142703521PR 646 04200156D002 29 10/01/2022 2020
EUCLIDES DA SILVA BENTO 60772762PR 647 04200156D002 29 10/01/2022 2020
FLÁVIA RIBEIRO KEHRVALD 133884971PR 648 04200156D002 29 10/01/2022 2020
GISELE MARIA DA SILVA 102148800PR 649 04200156D002 30 10/01/2022 2020
ISABELLA MARIA ENIK 132817332PR 650 04200156D002 30 10/01/2022 2020
LUIZ FERNANDO RODRIGUES CIRILO ALVES 127359571PR 651 04200156D002 30 10/01/2022 2020
MIRIAN KELI GARCIA DE LIMA 93731875PR 652 04200156D002 30 10/01/2022 2020
SABRINA APARECIDA STOCO 137367858PR 653 04200156D002 30 10/01/2022 2020
CARLOS ROBERTO CHAVES 56539310PR 654 04200156D002 31 10/01/2022 2020
CLEBER MERCHIORI 108583517PR 655 04200156D002 31 12/01/2022 2020
CRISTIANE MOREIRA RIBEIRO 92725022PR 656 04200156D002 31 12/01/2022 2020
DANIELE SCHROEDER NEVES 101522598PR 657 04200156D002 31 12/01/2022 2020
DIANA CAMARGO SUBTIL 106945411PR 658 04200156D002 31 12/01/2022 2020
GABRIEL FERREIRA MESSIAS 129159545PR 659 04200156D002 32 12/01/2022 2020
GABRIEL LEINIG BAITEL 128534300PR 660 04200156D002 32 12/01/2022 2020
GABRIELA CHAVES 99418818PR 661 04200156D002 32 12/01/2022 2020
GISLAINE FRANK PERUSSOLO DA SILVA 132184020PR 662 04200156D002 32 12/01/2022 2020
IVONILDA MARIA DE CAMPOS LOVATO 131538197PR 663 04200156D002 32 12/01/2022 2020
JULIANO CEZAR CEQUINEL 70235218PR 664 04200156D002 33 13/01/2022 2020
KASSIEL GUEVARAFERREIRA DE LARA 380705588SP 665 04200156D002 33 13/01/2022 2020
LARISSA BERTOGY 103939950PR 666 04200156D002 33 13/01/2022 2020
MARCELI ALVES 98815562PR 667 04200156D002 33 13/01/2022 2020
MARCIA APARECIDA MIQUELASSO DE 
OLIVEIRA

64211056PR 668 04200156D002 33 13/01/2022 2020

MARLI SIMONE GOGOLA FALAT 92082091PR 669 04200156D002 34 13/01/2022 2020
MILENE DE ALMEIDA DA SILVA 132396183PR 670 04200156D002 34 13/01/2022 2020
NOELI DA SILVA ANDRADE MACIEL 69258034PR 671 04200156D002 34 13/01/2022 2020
SILVANA DOS SANTOS 85223313PR 672 04200156D002 34 13/01/2022 2020
STVES DAVID DE MATOS 106944032PR 673 04200156D002 34 13/01/2022 2020
VANESSA REGINA FERREIRA DE SOUZA 92968324PR 674 04200156D002 35 13/01/2022 2020
       
CAMPO LARGO, 14 de Janeiro de 2022.       
       
Nome do(a) Secretário(a):IVONE DA APARECIDA 
LEAL FRANCO

      

Nº Ato do(a) Secretário(a): 02 - 25/08/2016       
       
Nome do(a) Diretor(a): MARCIO DOLIZETE 
MUGNOL SANTOS

      

Nº Ato do(a) Diretor(a): 01 - 25/08/2016

3539/2022

Relação de Registro de DIPLOMAS Nº 413373 - 14/01/2022

Em atendimento ao contido na Resolução Nº 1860/2002

Código do Município: 690

Nome do Município: CURITIBA

Código do Estabelecimento: 96

Nome do Estabelecimento: GUIDO STRAUBE, C E PROF-EF M PROFIS

Nome do Curso: Curso: TECNICO EM ENFERMAGEM - 393

Nome do Aluno RG No.Reg. Livro Folha Dt.Registro Conclusão

SALETE DE CACIA REGINA GNATA GONÇALVES

DE CASTRO

32844790PR 1228 06900009D003 12 03/01/2022 2005

       

CURITIBA, 14 de Janeiro de 2022.       

       

Nome do(a) Secretário(a):SIDNEI BORGES       

Nº Ato do(a) Secretário(a): 3086/2019 - 09/12/2019       

       

Nome do(a) Diretor(a): ANGELA MARA LINO       

Nº Ato do(a) Diretor(a): 3364/2021 - 12/08/2021

PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 17de janeiro de 2022.

RESOLUÇÃO n.º 02/2022
O  Diretor  Presidente  da  Paraná  Esporte, no uso de suas

atribuições, considerando o disposto na Lei Estadual nº 11.066/1995

e na Lei Estadual n.º 19.848/2019

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Resolução n.º 01/2022, encerrando o período de

substituição do Diretor Presidente.

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

WALMIR DA SILVA MATOS

Diretor Presidente

Decreto n.º 2467/2019

PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 17de janeiro de 2022.

RESOLUÇÃO n.º 02/2022
O  Diretor  Presidente  da  Paraná  Esporte, no uso de suas

atribuições, considerando o disposto na Lei Estadual nº 11.066/1995

e na Lei Estadual n.º 19.848/2019

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Resolução n.º 01/2022, encerrando o período de

substituição do Diretor Presidente.

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

WALMIR DA SILVA MATOS

Diretor Presidente

Decreto n.º 2467/2019

PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 17de janeiro de 2022.

RESOLUÇÃO n.º 02/2022
O  Diretor  Presidente  da  Paraná  Esporte, no uso de suas

atribuições, considerando o disposto na Lei Estadual nº 11.066/1995

e na Lei Estadual n.º 19.848/2019

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Resolução n.º 01/2022, encerrando o período de

substituição do Diretor Presidente.

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

WALMIR DA SILVA MATOS

Diretor Presidente

Decreto n.º 2467/2019

Instituto Paranaense de Ciência 
do Esporte - IPCE 

3433/2022

PORTARIA Nº 02/2022 – SEFA/DG

Fixa a lotação dos servidores Lucas Bossoni Saikali e Marcus Vinícius Passos 

Secretaria da Fazenda 
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Rosas.

O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições 
legais, em especial o art. 4º, da Resolução n. 1183, de 12 de novembro de 2020, 
que acresce o inciso XII do artigo 17º da Resolução SEFA nº 1132 de 28 de julho 
de 2017, bem como o contido no Protocolo nº 18.438.867-7,

RESOLVE

Art. 1º. Fixar lotação do servidor LUCAS BOSSONI SAIKALI, RG 10.501.008-
7, no Gabinete do Secretário - GS, desta Secretaria de Estado da Fazenda, a 
partir de 17 de dezembro de 2021.

Art. 2º. Fixar lotação do servidor MARCUS VINÍCIUS PASSOS ROSAS, RG 
12.900.765-6, no Gabinete do Secretário - GS, desta Secretaria de Estado da 
Fazenda, a partir de 17 de dezembro de 2021.

Publique-se.
Anote-se.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Tarsila Camargo Nardelli do Valle
Diretora-Geral da Secretaria de Estado da Fazenda, em exercício

Resolução nº 06/2022 – SEFA/GS, de 07 de janeiro
3411/2022

RESOLUÇÃO SEFA Nº 009 DE 12 DE JANEIRO DE 2022 
 

 
Classifica as Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias para o exercício de 2022. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no exercício de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 4º, da Lei no 

19.848, de 03 de maio de 2019, e com base na Portaria Interministerial nº 163 de 04 de maio de 2001 (e atualizações), e considerando a necessidade de 

padronizar os procedimentos contábeis de forma a garantir a consolidação das contas exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o contido no 

Protocolo nº 18.511.431-7, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Atualizar e consolidar, na forma dos Anexos I, II, III e IV o detalhamento do novo Ementário da Classificação das Receitas 

Orçamentárias e Intraorçamentárias, de acordo com o Ementário das Naturezas de Receitas publicado pelo Secretaria do Tesouro Nacional em julho de 

2020, bem como a sua interpretação. 

Art. 2º Aplicar no Anexo II desta resolução o Art. 2º da Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados a partir de 01 de janeiro de 2022, 

revogando-se a Resolução SEFA nº 18, de 22 de janeiro de 2021. 

 

 

Curitiba, 12 de janeiro de 2022 

 
 

Renê de Oliveira Garcia Junior 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
 
 

ANEXO I 
COMPOSIÇÃO DOS DIGITOS 

           

              Para a identificação da Receita é utilizado um conjunto de números, cuja agregação num total de 8 (oito) dígitos, na sequência a seguir 
indicada, constituirá o Código da Receita. 
           

At
é 2

01
7 

1º 
 Dígito 

2º  
Dígito 

3º  
Dígito 

4º 
Dígito 

5º e 6º 
Dígitos 

7º e 8º 
Dígitos 

  

Categoria 
Econômica Origem Espécie Rubrica Alínea Subalínea 

  
           

 

    ALTERAÇÃO NO SIGNIFICADO DOS DÍGITOS DESDOBRAMENTO 
 DA RECEITA 

           

A 
pa

rti
r d

e 2
01

8 

1º 
Dígitos 

2º 
Dígitos 

3º 
Dígitos 

4º 
Dígitos 

5º e 6º 
Dígitos 

7º 
Dígitos 

8º 
Dígitos 

9º e 10 
Dígitos 

11º e 12º 
Dígitos 

Categoria 
Econômica Origem Espécie 

Dígitos para desdobramentos que 
permitam identificar as peculiaridades de 

cada natureza de receita 
Tipo 

Dígitos para desdobramentos 
necessários à atuação do 

TCE/PR e/ou ao gerenciamento 
do ente 

           
           

  
  Descrição Forma de Alteração 

  
  a Categoria Econômica 

Portaria Interministerial SOF/STN 
  

  b Origem   
  c Espécie   
  d 

Desdobramento SOF/STN 
Portaria:   

  
dd - SOF: se 4º dígito for diferente de "8" 

 (uso da União)   
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d - SOF: se 4º dígito for diferente de "8" (uso de Estados,  

Municípios e DF)   

  
e 

Tipo 
Conforme art. 2º, V da Portaria Interministerial  nº 
163/2001   

  
ff 

Desdobramentos Desdobramento será divulgado por Resolução do 
Secretário de Estado da Fazenda do Paraná   

  gg   
           
           

  
Tipo Operação da Receita 

  
  1 Receita Corrente Orçamentária   
  2 Receita Capital Orçamentária   
  7 Receita Corrente Intra Orçamentária   
  8 Receita Capital Intra Orçamentária   
  9 Receita de Exercícios Anteriores   
  10 Dedução da Receita Corrente Orçamentária   
  20 Dedução da Receita Capital Orçamentária   
  70 Dedução da Receita Corrente Intra Orçamentária   
  80 Dedução da Receita Capital Intra Orçamentária   
  90 Dedução Receita de Exercícios Anteriores   

 
 

ANEXO II 
PADRONIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS TÍTULOS 

ORÇAMENTÁRIOS DA RECEITA 
  

  
  
1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes 

 
Agrega as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes 
de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em despesas correntes. 

  
  

1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
 Agrega as receitas originadas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
  
1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos 

 
Agrega as receitas que se originaram de impostos. Impostos constituem modalidade de tributo cuja cobrança tem por fato 
gerador situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Regra geral, é vedada a 
vinculação da receita de impostos a qualquer tipo de despesa, ressalvada, entre outras hipóteses, aquelas previstas na 
Constituição Federal. 

  
1.1.1.3.00.0.0.00.00 Impostos s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
 Agrega as receitas originadas de Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 
  
1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 
 Agrega as receitas originadas do imposto sobre a renda retido na fonte, calculado sobre salários, a qualquer título, ou sobre 

capital. 
  
1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
 Agrega as receitas originadas do imposto sobre a renda calculado sobre salários, a qualquer título. 
  
1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 

 

Registra as receitas originadas do imposto sobre a renda calculado sobre salários, inclusive adiantamento de salário a qualquer 
título, indenização sujeita à tributação, ordenado, vencimento, provento de aposentadoria, reserva ou reforma, pensão civil ou 
militar, soldo, pro labore, remuneração indireta, retirada, vantagem, subsídio, comissão, corretagem, benefício (remuneração 
mensal ou prestação única) da previdência social, privada, do Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e de Fundo de 
Aposentadoria Programada Individual (FAPI), remuneração de conselheiro fiscal e de administração, de diretor e de 
administrador de pessoa jurídica, de titular de empresa individual, gratificação e participação dos dirigentes no lucro e demais 
remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos por pessoa física residente no Brasil. Este imposto incide também 
sobre importâncias pagas por pessoa jurídica à pessoa física, a título de comissões, corretagens, gratificações, honorários, 
direitos autorais e remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício, inclusive as relativas a 
empreitadas de obras exclusivamente de trabalho, as decorrentes de fretes e carretos em geral e as pagas pelo órgão gestor de 
mão-de-obra do trabalho portuário aos trabalhadores portuários avulsos. 

  
1.1.1.3.03.2.0.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Capital 

 Agrega as receitas originadas do imposto sobre a renda calculado sobre os juros pagos a título de remuneração do capital 
próprio, rendimento de aplicações financeiras, fundos de investimento cultural e artístico, aluguéis e royalties pagos a pessoa 
física, rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador, operações de swap e operações de day trade. 

  
1.1.1.3.03.2.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal 

 Registra as receitas originadas do imposto sobre a renda calculado sobre os juros pagos a título de remuneração do capital 
próprio, rendimento de aplicações financeiras, fundos de investimento cultural e artístico, aluguéis e royalties pagos a pessoa 
física, rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador, operações de swap e operações de day trade. 

  
1.1.1.3.03.4.0.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 

 

Agrega as receitas originadas do imposto sobre a renda incidente sobre importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a: 
pessoa jurídica, a título de comissões e corretagens, serviços de propaganda prestados, remuneração de serviços profissionais e 
serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra; beneficiários não identificados, desde que as 
importâncias pagas não tenham natureza de rendimentos do trabalho; pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, correspondentes 
a multa ou qualquer outra vantagem; cooperativas de trabalho, por serviços prestados, prêmios distribuídos mediante concursos 
e sorteios de qualquer espécie; prêmios distribuídos em decorrência de jogos de bingo; prêmios pagos a proprietários e criadores 
de cavalos de corrida; benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada de títulos de capitalização mediante sorteio; 
importâncias pagas a títulos de juros e indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial; importâncias pagas a 
título de indenização por danos morais, decorrentes de sentença judicial e importâncias pagas a título de cobertura por 
sobrevivência em seguro de vida. 

  
1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 

 

Registra as receitas originadas do imposto sobre a renda incidente sobre importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a: 
pessoa jurídica, a título de comissões e corretagens, serviços de propaganda prestados, remuneração de serviços profissionais e 
serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra; beneficiários não identificados, desde que as 
importâncias pagas não tenham natureza de rendimentos do trabalho; pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, correspondentes 
a multa ou qualquer outra vantagem; cooperativas de trabalho, por serviços prestados, prêmios distribuídos mediante concursos 
e sorteios de qualquer espécie; prêmios distribuídos em decorrência de jogos de bingo; prêmios pagos a proprietários e criadores 
de cavalos de corrida; benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada de títulos de capitalização mediante sorteio; 
importâncias pagas a títulos de juros e indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial; importâncias pagas a 
título de indenização por danos morais, decorrentes de sentença judicial e importâncias pagas a título de cobertura por 
sobrevivência em seguro de vida. 

  
1.1.1.8.00.0.0.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 
 Registra o valor total da arrecadação dos impostos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
  
1.1.1.8.01.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 
 Registra o valor total da arrecadação dos impostos incidentes sobre o patrimônio, de competência dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 
  
1.1.1.8.01.2.0.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores  
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados. 
  
1.1.1.8.01.2.1.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal  
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados. 
  
1.1.1.8.01.2.1.01.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual 
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados, Parcela  Estadual (Lei Estadual nº 8925, de 28.12.88). 
  
1.1.1.8.01.2.1.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual 
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados, Parcela  Estadual (Lei Estadual nº 8925, de 28.12.88). 
  
1.1.1.8.01.2.1.02.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal 
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados, Parcela  Municipal (Lei Estadual nº 8925, de 28.12.88). 
  
1.1.1.8.01.2.1.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal 
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados, Parcela  Municipal (Lei Estadual nº 8925, de 28.12.88). 
  
1.1.1.8.01.2.2.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA. 
  
1.1.1.8.01.2.2.01.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA - Parcela Estadual 
  
1.1.1.8.01.2.2.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA - Parcela Estadual 
  
1.1.1.8.01.2.2.02.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA - Parcela Municipal. 
  
1.1.1.8.01.2.2.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA - Parcela Municipal. 
  
1.1.1.8.01.2.3.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.01.2.3.01.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível, Parcela Estadual. 
  
1.1.1.8.01.2.3.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível, Parcela Estadual. 
  
1.1.1.8.01.2.3.02.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa Parcela Municipal 
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Agrega as receitas originadas do imposto sobre a renda incidente sobre importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a: 
pessoa jurídica, a título de comissões e corretagens, serviços de propaganda prestados, remuneração de serviços profissionais e 
serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra; beneficiários não identificados, desde que as 
importâncias pagas não tenham natureza de rendimentos do trabalho; pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, correspondentes 
a multa ou qualquer outra vantagem; cooperativas de trabalho, por serviços prestados, prêmios distribuídos mediante concursos 
e sorteios de qualquer espécie; prêmios distribuídos em decorrência de jogos de bingo; prêmios pagos a proprietários e criadores 
de cavalos de corrida; benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada de títulos de capitalização mediante sorteio; 
importâncias pagas a títulos de juros e indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial; importâncias pagas a 
título de indenização por danos morais, decorrentes de sentença judicial e importâncias pagas a título de cobertura por 
sobrevivência em seguro de vida. 

  
1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 

 

Registra as receitas originadas do imposto sobre a renda incidente sobre importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a: 
pessoa jurídica, a título de comissões e corretagens, serviços de propaganda prestados, remuneração de serviços profissionais e 
serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra; beneficiários não identificados, desde que as 
importâncias pagas não tenham natureza de rendimentos do trabalho; pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, correspondentes 
a multa ou qualquer outra vantagem; cooperativas de trabalho, por serviços prestados, prêmios distribuídos mediante concursos 
e sorteios de qualquer espécie; prêmios distribuídos em decorrência de jogos de bingo; prêmios pagos a proprietários e criadores 
de cavalos de corrida; benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada de títulos de capitalização mediante sorteio; 
importâncias pagas a títulos de juros e indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial; importâncias pagas a 
título de indenização por danos morais, decorrentes de sentença judicial e importâncias pagas a título de cobertura por 
sobrevivência em seguro de vida. 

  
1.1.1.8.00.0.0.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 
 Registra o valor total da arrecadação dos impostos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
  
1.1.1.8.01.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 
 Registra o valor total da arrecadação dos impostos incidentes sobre o patrimônio, de competência dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 
  
1.1.1.8.01.2.0.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores  
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados. 
  
1.1.1.8.01.2.1.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal  
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados. 
  
1.1.1.8.01.2.1.01.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual 
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados, Parcela  Estadual (Lei Estadual nº 8925, de 28.12.88). 
  
1.1.1.8.01.2.1.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual 
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados, Parcela  Estadual (Lei Estadual nº 8925, de 28.12.88). 
  
1.1.1.8.01.2.1.02.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal 
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados, Parcela  Municipal (Lei Estadual nº 8925, de 28.12.88). 
  
1.1.1.8.01.2.1.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal 
 Registra o valor total da arrecadação de imposto que incide sobre o valor do veículo automotor sujeito a licenciamento pelos 

órgãos competentes. De competência dos Estados, Parcela  Municipal (Lei Estadual nº 8925, de 28.12.88). 
  
1.1.1.8.01.2.2.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA. 
  
1.1.1.8.01.2.2.01.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA - Parcela Estadual 
  
1.1.1.8.01.2.2.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA - Parcela Estadual 
  
1.1.1.8.01.2.2.02.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA - Parcela Municipal. 
  
1.1.1.8.01.2.2.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA - Parcela Municipal. 
  
1.1.1.8.01.2.3.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.01.2.3.01.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível, Parcela Estadual. 
  
1.1.1.8.01.2.3.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível, Parcela Estadual. 
  
1.1.1.8.01.2.3.02.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa Parcela Municipal 
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 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível, Parcela Municipal. 

  
1.1.1.8.01.2.3.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível, Parcela Municipal. 
  
1.1.1.8.01.2.3.03.00 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Compensação De Precatórios com Débitos Inscritos em Divida Ativa  
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível, Por Compensação de Débitos com Precatórios E.C. 99/2017. 
  
1.1.1.8.01.2.3.03.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Compensação De Precatórios com Débitos Inscritos em Divida Ativa  
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA – no transcurso do prazo exigível, Por Compensação de Débitos com Precatórios E.C. 99/2017. 
  
1.1.1.8.01.2.4.00.00 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros 
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 
  
1.1.1.8.01.2.4.01.00 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Estado 
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Parcela Estadual 
  
1.1.1.8.01.2.4.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Estado 
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Parcela Estadual 
  
1.1.1.8.01.2.4.02.00 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Município 
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Parcela Municipal. 
  
1.1.1.8.01.2.4.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Município 
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Parcela Municipal. 
  
1.1.1.8.01.3.0.00.00 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos 

 Registra o valor total da arrecadação de imposto sobre a transmissão “causa mortis” e a doação de: propriedade ou domínio útil 
de bens imóveis; direitos reais sobre imóveis; direitos relativos às transmissões de bens móveis, direitos, títulos e créditos. A 
base de cálculo é o valor venal do bem ou direito ou o valor do título ou do crédito. 

  
1.1.1.8.01.3.1.00.00 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos 

 Registra o valor da arrecadação de imposto sobre a transmissão “causa mortis” e a doação de: propriedade ou domínio útil de 
bens imóveis; direitos reais sobre imóveis; direitos relativos às transmissões de bens móveis, direitos, títulos e créditos. A base 
de cálculo é o valor venal do bem ou direito ou o valor do título ou do crédito. 

  
1.1.1.8.01.3.1.01.00 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos  Principal 

 Registra o valor da arrecadação de imposto sobre a transmissão “causa mortis” e a doação de: propriedade ou domínio útil de 
bens imóveis; direitos reais sobre imóveis; direitos relativos às transmissões de bens móveis, direitos, títulos e créditos. A base 
de cálculo é o valor venal do bem ou direito ou o valor do título ou do crédito. 

  
1.1.1.8.01.3.1.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal 

 Registra o valor da arrecadação de imposto sobre a transmissão “causa mortis” e a doação de: propriedade ou domínio útil de 
bens imóveis; direitos reais sobre imóveis; direitos relativos às transmissões de bens móveis, direitos, títulos e créditos. A base 
de cálculo é o valor venal do bem ou direito ou o valor do título ou do crédito. 

  
1.1.1.8.01.3.2.00.00 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros 
 Registra a receita arrecadada com multas e juros do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.2.01.00 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros  
 Registra a receita arrecadada com multas e juros do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.2.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros  
 Registra a receita arrecadada com multas e juros do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.3.00.00 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receitas da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.3.01.00 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receitas da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.3.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receitas da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.3.03.00 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Compensação De Precatórios com Débitos 

Inscrito em Dívida Ativa  
 Registra o valor da arrecadação de receitas da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação de Bens e Direitos utilizados para compensar com crédito referente a Precatórios. 
  
1.1.1.8.01.3.3.03.01 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Compensação De Precatórios com Débitos 

Inscrito em Dívida Ativa  

 Registra o valor da arrecadação de receitas da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 
Doação de Bens e Direitos utilizados para compensar com crédito referente a Precatórios. 

  
1.1.1.8.01.3.4.00.00 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa Multas e Juros 
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.4.01.00 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos  - Dívida Ativa - Multas e Juros  
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.4.01.01 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos  - Dívida Ativa - Multas e Juros  
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.02.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 
 Registra o valor total da arrecadação dos impostos incidentes sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços, de 

competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
  
1.1.1.8.02.1.0.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

 Registra o valor total da arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. De competência dos 
Estados. Tem como fato gerador as operações relativas à circulação de mercadorias e às prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Incide ainda 
sobre a entrada de mercadoria importada. 

  
1.1.1.8.02.1.1.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal 

 
Registra o valor da arrecadação de receita do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e às prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior. Incide ainda sobre a entrada de mercadorias importadas. O Adicional de ICMS para constituição do fundo estadual de 
combate à pobreza será registrado em natureza específica (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.1.01.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Estadual 

 Registra a parcela estadual (75%) das receitas que têm como fato gerador às operações relativas à circulação de mercadorias e 
as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.1.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Estadual 

 Registra a parcela estadual (75%) das receitas que têm como fato gerador às operações relativas à circulação de mercadorias e 
as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.1.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal 

 Registra a parcela municipal (25%) das receitas que têm como fato gerador às operações relativas à circulação de mercadorias e 
as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.1.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal 

 Registra a parcela municipal (25%) das receitas que têm como fato gerador às operações relativas à circulação de mercadorias e 
as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.2.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços – ICMS. 
  
1.1.1.8.02.1.2.01.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Parcela Estadual 
 Registra a parcela estadual (75%) da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 
  
1.1.1.8.02.1.2.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Parcela Estadual 
 Registra a parcela estadual (75%) da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 
  
1.1.1.8.02.1.2.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros- Parcela Municipal 
 Registra a parcela municipal (25%) da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 
  
1.1.1.8.02.1.2.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros- Parcela Municipal 
 Registra a parcela municipal (25%) da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 
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 Registra o valor da arrecadação de receitas da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 
Doação de Bens e Direitos utilizados para compensar com crédito referente a Precatórios. 

  
1.1.1.8.01.3.4.00.00 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa Multas e Juros 
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.4.01.00 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos  - Dívida Ativa - Multas e Juros  
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.01.3.4.01.01 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos  - Dívida Ativa - Multas e Juros  
 Registra o valor da arrecadação de receitas de multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa do Imposto sobre 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos. 
  
1.1.1.8.02.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 
 Registra o valor total da arrecadação dos impostos incidentes sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços, de 

competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
  
1.1.1.8.02.1.0.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

 Registra o valor total da arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. De competência dos 
Estados. Tem como fato gerador as operações relativas à circulação de mercadorias e às prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Incide ainda 
sobre a entrada de mercadoria importada. 

  
1.1.1.8.02.1.1.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal 

 
Registra o valor da arrecadação de receita do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e às prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior. Incide ainda sobre a entrada de mercadorias importadas. O Adicional de ICMS para constituição do fundo estadual de 
combate à pobreza será registrado em natureza específica (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.1.01.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Estadual 

 Registra a parcela estadual (75%) das receitas que têm como fato gerador às operações relativas à circulação de mercadorias e 
as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.1.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Estadual 

 Registra a parcela estadual (75%) das receitas que têm como fato gerador às operações relativas à circulação de mercadorias e 
as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.1.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal 

 Registra a parcela municipal (25%) das receitas que têm como fato gerador às operações relativas à circulação de mercadorias e 
as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.1.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal 

 Registra a parcela municipal (25%) das receitas que têm como fato gerador às operações relativas à circulação de mercadorias e 
as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (Lei Estadual Nº 11.580, de 14.11.96). 

  
1.1.1.8.02.1.2.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços – ICMS. 
  
1.1.1.8.02.1.2.01.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Parcela Estadual 
 Registra a parcela estadual (75%) da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 
  
1.1.1.8.02.1.2.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Parcela Estadual 
 Registra a parcela estadual (75%) da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 
  
1.1.1.8.02.1.2.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros- Parcela Municipal 
 Registra a parcela municipal (25%) da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 
  
1.1.1.8.02.1.2.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros- Parcela Municipal 
 Registra a parcela municipal (25%) da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 
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1.1.1.8.02.1.3.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa 

 Registra o valor da arrecadação de receita da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 

  
1.1.1.8.02.1.3.01.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação da parcela estadual (75%) de receita da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.02.1.3.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual 
 Registra o valor da arrecadação da parcela estadual (75%) de receita da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.02.1.3.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa- Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação da parcela municipal (25%) de receita da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.02.1.3.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa- Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação da parcela municipal (25%) de receita da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.02.1.3.03.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Compensação de Precatórios com Débitos Inscrito em 
Dívida Ativa 

 Registra o valor da arrecadação de receita da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços – ICMS  Compensados com Créditos oriundos de Precatórios. 

  
1.1.1.8.02.1.3.03.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Compensação de Precatórios com Débitos Inscrito em 
Dívida Ativa 

 Registra o valor da arrecadação de receita da dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços – ICMS  Compensados com Créditos oriundos de Precatórios. 

  
1.1.1.8.02.1.4.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa Multas e Juros 
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros da dívida ativa , pelo não pagamento do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.02.1.4.01.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros da Receita da Dívida Ativa - Parcela 
Estadual 

 Registra o valor da arrecadação da parcela estadual (75%) de receita de multas e juros da dívida ativa, pelo não pagamento do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 

  
1.1.1.8.02.1.4.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa Multas e Juros da Receita da Dívida Ativa - Parcela 
Estadual 

 Registra o valor da arrecadação da parcela estadual (75%) de  multas e juros  da receita de dívida ativa, pelo não pagamento do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 

  
1.1.1.8.02.1.4.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros da Dívida Ativa- Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação da parcela municipal (25%) da receita de multas e juros da dívida ativa, pelo não pagamento do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.02.1.4.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros da receita de Dívida Ativa- Parcela Municipal 
 Registra o valor da arrecadação da parcela municipal (25%) da receita de  multas e juros  da receita da dívida ativa, pelo não 

pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.1.8.02.2.0.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

 
Registra o valor da receita decorrente da aplicação de adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei 
complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, 
IV, da Constituição, para constituição do fundo estadual de combate à pobreza. 

  
1.1.1.8.02.2.1.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal 

 
Registra o valor da receita decorrente da aplicação de adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei 
complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, 
IV, da Constituição, para constituição do fundo estadual de combate à pobreza. 

  
1.1.1.8.02.2.2.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros  
 Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza. 
  
1.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas 
 Agrega as receitas que relacionadas às taxas decorrentes do exercício do poder de polícia ou decorrentes da utilização efetiva ou 

potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
  
1.1.2.1.00.0.0.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 
 Agrega as receitas que se originaram de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia. 

  
1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 
 Agrega as receitas que se originaram de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia. 
  
1.1.2.1.01.1.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 
 Agrega as receitas que se originaram de taxas sobre a prestação de serviços de inspeção, controle e fiscalização, decorrentes do 

poder de polícia. 
  
1.1.2.1.01.1.1.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 
 Registra receitas que se originaram de taxas sobre a prestação de serviços de inspeção, controle e fiscalização, decorrentes do 

poder de polícia. 
  
1.1.2.1.01.1.1.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros 
 Registra as receitas que tem por fato gerador, o exercício regular do poder de polícia exercido pelo Corpo de Bombeiros (Lei 

Estadual Nº 13.976, de 26 de dezembro de 2002). 
  
1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxa de Segurança 

 Registra as receitas provenientes da Taxa de Segurança - Atos da Polícia Civil na área de identificação e investigação, Instituto 
Médico Legal, Instituto de Criminalística, fiscalização policial em geral, Academia de Polícia Civil, segurança e informações, e à 
proteção do meio ambiente (Lei Estadual Nº 7.257, de 30.11. 79). 

  
1.1.2.1.01.1.1.03.00 Taxa de Saúde Pública 

 Registra as receitas que têm como fato gerador à fiscalização de locais e instalações onde são fabricados, produzidos, 
beneficiados, manipulados, acondicionados, conservados, depositados, armazenados, transportados, vendidos ou consumidos, 
alimentos, bem como, exercidas atividades que possam afetar a saúde pública, em observância as normas sanitárias. 

  
1.1.2.1.01.1.1.04.00 Taxas de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná 

 
Registra as receitas provenientes da Taxa de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, que tem 
como fato gerador o poder de regulação, normatização, controle, mediação e fiscalização sobre os serviços públicos submetidos 
à sua competência prestada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR. 
(Lei Estadual nº 94, de 23.07.2002). 

  
1.1.2.1.01.1.1.05.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 
 Registra as receitas provenientes das taxas de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e do 

aproveitamento de recursos naturais. 
  
1.1.2.1.01.1.3.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento  de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – no 

transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.2.1.01.1.3.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento  de Taxas do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo 

de Bombeiros – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.2.1.01.1.3.02.00 Taxa de Segurança - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento  de Taxa de Segurança – no transcurso do prazo 

exigível. 
  
1.1.2.1.01.1.3.03.00 Taxa de Saúde Pública - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento  de Taxa de Saúde Pública – no transcurso do prazo 

exigível. 
  
1.1.2.1.01.1.3.04.00 Taxas de Reg. de Serv.Púb. Delegados de Infraestrutura do Paraná - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de Taxas de Reg. de Serv.Púb. Delegados de 

Infraestrutura do Paraná – no transcurso do prazo exigível.  
 

1.1.2.1.01.1.3.05.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de  Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  – 

no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.2.1.04.0.0.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  

Agrega as receitas relativas à taxa pelo poder de polícia para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais. 

  
1.1.2.1.04.1.0.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  

Agrega as receitas relativas à taxa pelo poder de polícia para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais.  

 
1.1.2.1.04.1.1.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  

Registra as receitas relativas à taxa pelo poder de polícia para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais.  

 
1.1.2.1.04.1.1.01.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  

Registra as receitas que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização do serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte, ou posto à sua disposição pelo Instituto Ambiental do Paraná (Lei Estadual Nº 
10.233 de 28/12/92).  

 
1.1.2.1.04.1.1.02.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Animal - TFSA  

Registra as receitas provenientes da Taxa de Fiscalização Sanitária Vegetal – TFSV, que tem como fato gerador o exercício da 
polícia administrativa na área da sanidade animal (Lei Estadual Nº 17.044, de 30.12. 11).  

 
1.1.2.1.04.1.1.03.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Vegetal - TFSV  

Registra as receitas provenientes da Taxa de Fiscalização Sanitária Vegetal – TFSV, que tem como fato gerador o exercício da 
polícia administrativa na área da sanidade vegetal (Lei Estadual Nº 17.044, de 30.12. 11).  

 
1.1.2.1.04.1.1.04.00 Taxa Cont., Acomp. e Fisc. das Ativ. de Expl. e do Aprov. de Rec.Hídricos-TCFRH 
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1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 
 Agrega as receitas que se originaram de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia. 
  
1.1.2.1.01.1.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 
 Agrega as receitas que se originaram de taxas sobre a prestação de serviços de inspeção, controle e fiscalização, decorrentes do 

poder de polícia. 
  
1.1.2.1.01.1.1.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 
 Registra receitas que se originaram de taxas sobre a prestação de serviços de inspeção, controle e fiscalização, decorrentes do 

poder de polícia. 
  
1.1.2.1.01.1.1.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros 
 Registra as receitas que tem por fato gerador, o exercício regular do poder de polícia exercido pelo Corpo de Bombeiros (Lei 

Estadual Nº 13.976, de 26 de dezembro de 2002). 
  
1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxa de Segurança 

 Registra as receitas provenientes da Taxa de Segurança - Atos da Polícia Civil na área de identificação e investigação, Instituto 
Médico Legal, Instituto de Criminalística, fiscalização policial em geral, Academia de Polícia Civil, segurança e informações, e à 
proteção do meio ambiente (Lei Estadual Nº 7.257, de 30.11. 79). 

  
1.1.2.1.01.1.1.03.00 Taxa de Saúde Pública 

 Registra as receitas que têm como fato gerador à fiscalização de locais e instalações onde são fabricados, produzidos, 
beneficiados, manipulados, acondicionados, conservados, depositados, armazenados, transportados, vendidos ou consumidos, 
alimentos, bem como, exercidas atividades que possam afetar a saúde pública, em observância as normas sanitárias. 

  
1.1.2.1.01.1.1.04.00 Taxas de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná 

 
Registra as receitas provenientes da Taxa de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, que tem 
como fato gerador o poder de regulação, normatização, controle, mediação e fiscalização sobre os serviços públicos submetidos 
à sua competência prestada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR. 
(Lei Estadual nº 94, de 23.07.2002). 

  
1.1.2.1.01.1.1.05.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 
 Registra as receitas provenientes das taxas de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e do 

aproveitamento de recursos naturais. 
  
1.1.2.1.01.1.3.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento  de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – no 

transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.2.1.01.1.3.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento  de Taxas do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo 

de Bombeiros – no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.2.1.01.1.3.02.00 Taxa de Segurança - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento  de Taxa de Segurança – no transcurso do prazo 

exigível. 
  
1.1.2.1.01.1.3.03.00 Taxa de Saúde Pública - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento  de Taxa de Saúde Pública – no transcurso do prazo 

exigível. 
  
1.1.2.1.01.1.3.04.00 Taxas de Reg. de Serv.Púb. Delegados de Infraestrutura do Paraná - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de Taxas de Reg. de Serv.Púb. Delegados de 

Infraestrutura do Paraná – no transcurso do prazo exigível.  
 

1.1.2.1.01.1.3.05.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa 
 Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de  Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  – 

no transcurso do prazo exigível. 
  
1.1.2.1.04.0.0.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  

Agrega as receitas relativas à taxa pelo poder de polícia para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais. 

  
1.1.2.1.04.1.0.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  

Agrega as receitas relativas à taxa pelo poder de polícia para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais.  

 
1.1.2.1.04.1.1.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  

Registra as receitas relativas à taxa pelo poder de polícia para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais.  

 
1.1.2.1.04.1.1.01.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  

Registra as receitas que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização do serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte, ou posto à sua disposição pelo Instituto Ambiental do Paraná (Lei Estadual Nº 
10.233 de 28/12/92).  

 
1.1.2.1.04.1.1.02.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Animal - TFSA  

Registra as receitas provenientes da Taxa de Fiscalização Sanitária Vegetal – TFSV, que tem como fato gerador o exercício da 
polícia administrativa na área da sanidade animal (Lei Estadual Nº 17.044, de 30.12. 11).  

 
1.1.2.1.04.1.1.03.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Vegetal - TFSV  

Registra as receitas provenientes da Taxa de Fiscalização Sanitária Vegetal – TFSV, que tem como fato gerador o exercício da 
polícia administrativa na área da sanidade vegetal (Lei Estadual Nº 17.044, de 30.12. 11).  

 
1.1.2.1.04.1.1.04.00 Taxa Cont., Acomp. e Fisc. das Ativ. de Expl. e do Aprov. de Rec.Hídricos-TCFRH 
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Registra as receitas provenientes das taxas de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e do 
aproveitamento de recursos hídricos.  

 
1.1.2.1.04.1.1.05.00 Taxa de Cont., Mon.e Fisc. das Ativ. de Lav., Exp. e Ap. de Rec.Minerais-TCFRM  

Registra as receitas provenientes das taxas de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de lavra, exploração e do 
aproveitamento de recursos minerais.  

 
1.1.2.1.04.1.3.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de  Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  – no 
transcurso do prazo exigível.  

 
1.1.2.1.04.1.3.01.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  - D.A.  

Registra as receitas de dívida ativa, pelo não pagamento  da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  – no transcurso do 
prazo exigível.  

 
1.1.2.1.04.1.3.02.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Animal - TFSA - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de  Taxas de Fiscalização Sanitária Animal - TFSA – 
no transcurso do prazo exigível.  

 
1.1.2.1.04.1.3.03.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Vegetal - TFSV - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de Taxas de Fiscalização Sanitária Vegetal - TFSV – 
no transcurso do prazo exigível.  

 
1.1.2.1.04.1.3.04.00 Taxa Cont., Ac. Fisc. d Ativ. de Ex.  Aprov. Rec.Hídricos-TCFRH - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de Taxa Cont., Ac. Fisc. d Ativ. de Ex.  Aprov. 
Rec.Hídricos-TCFRH  – no transcurso do prazo exigível.  

 
1.1.2.1.04.1.3.05.00 Taxa de Cont., M.Fisc. Ativ.  Lav. Exp. Ap.  Rec.Minerais-TCFRM - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida, pelo não pagamento de Taxa de Cont., M.Fisc. Ativ.  Lav. Exp. Ap.  
Rec.Minerais-TCFRM – no transcurso do prazo exigível.  

 
1.1.2.2.00.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços  

Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado 
ao contribuinte ou posto à sua disposição.  

 
1.1.2.2.01.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços  

Total das  receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.  

 
1.1.2.2.01.1.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços  

Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado 
ao contribuinte ou posto à sua disposição.  

 
1.1.2.2.01.1.1.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  

Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado 
ao contribuinte ou posto à sua disposição.  

 
1.1.2.2.01.1.1.01.00 Taxa de Segurança Preventiva  

Registra as receitas que têm como fato gerador à utilização pelo contribuinte de serviço específico e divisível, prestado pelos 
órgãos da Administração Policial Militar ou a colocação desse serviço à disposição do contribuinte cujas atividades exijam do 
Poder Público Estadual, vigilância visando à preservação da segurança e da ordem pública (Lei Estadual Nº 10.236 de 28.12.92).  

 
1.1.2.2.01.1.1.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva  

Registra as receitas que têm como fato gerador à utilização pelo contribuinte de serviço de egurança precentiva, prestado pelo 
corpo de bombeiro.  

 
1.1.2.2.01.1.1.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA  

Registra as receitas provenientes da Taxa de Serviços Administrativos – TSA, cujo fato gerador é o serviço público, específico e 
divisível, efetivo ou potencial, prestado ou posto à disposição pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná – 
ADAPAR (Lei Estadual Nº 17.044, de 30.12. 11).  

 
1.1.2.2.01.1.1.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais  

Registra o valor da arrecadação de receita de taxa de serviços de classificação de produtos vegetais.  
 

1.1.2.2.01.1.1.05.00 Taxa de Expediente  
Registra as receitas provenientes da taxa cobrada para atender despesas resultantes de atividades prestadas pelo Estado (Lei 
Estadual Nº 5.509, de 10.02.67).  

 
1.1.2.2.01.1.1.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços  

Registra o valor da arrecadação de receita de outras taxas de utilização efetiva ou potencial de serviços, não classificadas nos 
itens anteriores.  

 
1.1.2.2.01.1.1.07.00 Compensação de Precatórios com Débitos Inscrito em Dívida Ativa de Outros Tributos  

Registra o valor da receita de compensação de precatórios com débitos inscritos em dívida ativa de outros  tributos.  
 

1.1.2.2.01.1.2.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de Taxas pela Prestação de Serviços.  

 
1.1.2.2.01.1.2.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Multas e Juros  

Agrega  multas e juros  das receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e 
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.  

 
1.1.2.2.01.1.2.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros 
 Agrega  multas e juros das receitas que têm como fato gerador à utilização pelo contribuinte de serviço de segurança preventiva, 

prestado pelo corpo de bombeiro. 
  

1.1.2.2.01.1.2.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Multas e Juros  
Agrega multas e juros das receitas provenientes da Taxa de Serviços Administrativos – TSA, cujo fato gerador é o serviço 
público, específico e divisível, efetivo ou potencial, prestado ou posto à disposição pela Agência de Defesa Agropecuária do 
Estado do Paraná – ADAPAR (Lei Estadual Nº 17.044, de 30.12. 11).  

 
1.1.2.2.01.1.2.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Multas e Juros  

Agrega multas e juros sobre a receita de taxa de serviços de classificação de produtos vegetais.  
 

1.1.2.2.01.1.2.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros  
Agrega multas e juros sobre a receitas provenientes da taxa cobrada para atender despesas resultantes de atividades prestadas 
pelo Estado (Lei Estadual Nº 5.509, de 10.02.67).  

 
1.1.2.2.01.1.2.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros  

Agrega multas e juros sobre a arrecadação de receita de outras taxas de utilização efetiva ou potencial de serviços, não 
classificadas nos itens anteriores.  

 
1.1.2.2.01.1.3.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxas pela Prestação de Serviços.  
 

1.1.2.2.01.1.3.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxa de Segurança Preventiva.  

 
1.1.2.2.01.1.3.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Dívida Ativa   

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva.  
 

1.1.2.2.01.1.3.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Dívida Ativa   
Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxas de Serviços Administrativos - TSA.  

 
1.1.2.2.01.1.3.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Dívida Ativa   

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Dívida Ativa .  
 

1.1.2.2.01.1.3.05.00 Taxa de Expediente - Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxa de Expediente- Dívida Ativa .  

 
1.1.2.2.01.1.3.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Outras Taxas pela Prestação de Serviços- Dívida Ativa .  
 

1.1.2.2.01.1.4.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxas pela Prestação de Serviços.  

 
1.1.2.2.01.1.4.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Multas e Juros da Dívida Ativa   

Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxa de Segurança Preventiva.  
 

1.1.2.2.01.1.4.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros da  Dívida Ativa   
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo 
de Bombeiros Preventiva.  

 
1.1.2.2.01.1.4.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Multas e Juros da  Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxas de Serviços Administrativos - TSA.  
 

1.1.2.2.01.1.4.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Multas e Juros da  Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxa de Classificação de Produtos 
Vegetais - TSA.  

 
1.1.2.2.01.1.4.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros da  Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxa de Expediente - TSA.  
 

1.1.2.2.01.1.4.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da  Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Outras Taxas pela Prestação de 
Serviços.  

 
1.1.2.2.02.0.0.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais  

Agrega o valor da arrecadação de receita de Custas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus. Nas ações cíveis em geral, o valor das custas é calculado como percentual sobre o valor 
da causa; no caso de ações cíveis com causas de valor inestimável e cumprimento de carta rogatória, ações criminais, 
arrematação, adjudicação, remição, certidões e cartas de sentenças, o valor é fixo.  

 
1.1.2.2.02.1.0.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais  

Agrega o valor da arrecadação de receita de Custas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus. Nas ações cíveis em geral, o valor das custas é calculado como percentual sobre o valor 
da causa; no caso de ações cíveis com causas de valor inestimável e cumprimento de carta rogatória, ações criminais, 
arrematação, adjudicação, remição, certidões e cartas de sentenças, o valor é fixo.  

 
1.1.2.2.02.1.1.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Principal  

Registra as receitas provenientes das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na Justiça Estadual (Lei 
Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária.  

 
1.1.2.2.02.1.2.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Juros e Multas  

Registra as receitas provenientes de Juros e Multas sobre das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na 
Justiça Estadual (Lei Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária Inscritas em Dívida Ativa - Convênio entre TJPR e o Poder 
Executivo.  

 
1.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa  

Registra as receitas provenientes das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na Justiça Estadual (Lei 
Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária Inscritas em Dívida Ativa - Convênio entre TJPR e o Poder Executivo.  
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1.1.2.2.01.1.2.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Multas e Juros  
Agrega multas e juros das receitas provenientes da Taxa de Serviços Administrativos – TSA, cujo fato gerador é o serviço 
público, específico e divisível, efetivo ou potencial, prestado ou posto à disposição pela Agência de Defesa Agropecuária do 
Estado do Paraná – ADAPAR (Lei Estadual Nº 17.044, de 30.12. 11).  

 
1.1.2.2.01.1.2.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Multas e Juros  

Agrega multas e juros sobre a receita de taxa de serviços de classificação de produtos vegetais.  
 

1.1.2.2.01.1.2.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros  
Agrega multas e juros sobre a receitas provenientes da taxa cobrada para atender despesas resultantes de atividades prestadas 
pelo Estado (Lei Estadual Nº 5.509, de 10.02.67).  

 
1.1.2.2.01.1.2.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros  

Agrega multas e juros sobre a arrecadação de receita de outras taxas de utilização efetiva ou potencial de serviços, não 
classificadas nos itens anteriores.  

 
1.1.2.2.01.1.3.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxas pela Prestação de Serviços.  
 

1.1.2.2.01.1.3.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxa de Segurança Preventiva.  

 
1.1.2.2.01.1.3.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Dívida Ativa   

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva.  
 

1.1.2.2.01.1.3.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Dívida Ativa   
Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxas de Serviços Administrativos - TSA.  

 
1.1.2.2.01.1.3.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Dívida Ativa   

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Dívida Ativa .  
 

1.1.2.2.01.1.3.05.00 Taxa de Expediente - Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Taxa de Expediente- Dívida Ativa .  

 
1.1.2.2.01.1.3.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Outras Taxas pela Prestação de Serviços- Dívida Ativa .  
 

1.1.2.2.01.1.4.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxas pela Prestação de Serviços.  

 
1.1.2.2.01.1.4.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Multas e Juros da Dívida Ativa   

Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxa de Segurança Preventiva.  
 

1.1.2.2.01.1.4.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros da  Dívida Ativa   
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo 
de Bombeiros Preventiva.  

 
1.1.2.2.01.1.4.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Multas e Juros da  Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxas de Serviços Administrativos - TSA.  
 

1.1.2.2.01.1.4.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Multas e Juros da  Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxa de Classificação de Produtos 
Vegetais - TSA.  

 
1.1.2.2.01.1.4.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros da  Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Taxa de Expediente - TSA.  
 

1.1.2.2.01.1.4.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da  Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de multas e juros de mora de dívida ativa de Outras Taxas pela Prestação de 
Serviços.  

 
1.1.2.2.02.0.0.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais  

Agrega o valor da arrecadação de receita de Custas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus. Nas ações cíveis em geral, o valor das custas é calculado como percentual sobre o valor 
da causa; no caso de ações cíveis com causas de valor inestimável e cumprimento de carta rogatória, ações criminais, 
arrematação, adjudicação, remição, certidões e cartas de sentenças, o valor é fixo.  

 
1.1.2.2.02.1.0.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais  

Agrega o valor da arrecadação de receita de Custas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus. Nas ações cíveis em geral, o valor das custas é calculado como percentual sobre o valor 
da causa; no caso de ações cíveis com causas de valor inestimável e cumprimento de carta rogatória, ações criminais, 
arrematação, adjudicação, remição, certidões e cartas de sentenças, o valor é fixo.  

 
1.1.2.2.02.1.1.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Principal  

Registra as receitas provenientes das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na Justiça Estadual (Lei 
Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária.  

 
1.1.2.2.02.1.2.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Juros e Multas  

Registra as receitas provenientes de Juros e Multas sobre das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na 
Justiça Estadual (Lei Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária Inscritas em Dívida Ativa - Convênio entre TJPR e o Poder 
Executivo.  

 
1.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa  

Registra as receitas provenientes das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na Justiça Estadual (Lei 
Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária Inscritas em Dívida Ativa - Convênio entre TJPR e o Poder Executivo.  
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1.1.2.8.00.0.0.00.00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios  
Agrega as receitas relacionadas às taxas de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
1.1.2.8.02.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços  

Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado 
ao contribuinte ou posto à sua disposição.  

 
1.1.2.8.02.2.0.00.00 Taxas Extrajudiciais  

Agrega o valor da arrecadação de receita de taxas relativas a serviços extrajudiciais ligadas à atividade de controle jurisdicional 
do Estado, com o devido acompanhamento dessas receitas pelo CNJ, de acordo com a Resolução CNJ nº 102/2009.  

 
1.1.2.8.02.2.1.00.00 Taxas Extrajudiciais - Principal  

Agrega o valor da arrecadação de receita de Taxas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça 
Federal, bem como aos estados, na Justiça Estadual, com o devido acompanhamento dessas receitas pelo CNJ, de acordo com 
a Resolução CNJ nº 102/2009.  

 
1.1.3.0.00.0.0.00.00 Contribuição de Melhoria  

Agrega as receitas relacionadas à contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.  
 

1.1.3.8.00.0.0.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios  
Agrega as receitas relacionadas à contribuição de melhoria de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
decorrente de obras públicas.  

 
1.1.3.8.99.0.0.00.00 Outras Contribuições de Melhoria  

Registra o valor de outras contribuições de melhorias, não classificadas nos itens anteriores.  
 

1.1.3.8.99.1.0.00.00 Outras Contribuições de Melhoria  
Registra o valor de outras contribuições de melhorias, não classificadas nos itens anteriores.  

 
1.1.3.8.99.1.1.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal  

Registra o valor arrecadado de outras contribuições de melhoria, não classificadas nos itens anteriores.  
 

1.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições  
Agrega as receitas originadas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse  das categorias 
profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional.  

 
1.2.1.0.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais  

Agrega as receitas originadas de contribuições sociais e de interesse de categorias profissionais ou econômicas  
 

1.2.1.8.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios  
Agrega as contribuições sociais e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, de arrecadação específica de 
Estados, DF e Municípios.  

 
1.2.1.8.01.0.0.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN  

Agrega a receita de contribuição dos servidores públicos e pensionistas civis correlatos dos Estados, DF e Municípios para o 
custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público.  

 
1.2.1.8.01.1.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para institutos de 
previdência social.  

 
1.2.1.8.01.1.1.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o RPPS.  
 

1.2.1.8.01.1.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o RPPS - Poder 
Executivo.  

 
1.2.1.8.01.1.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o RPPS - Tribunal de 
Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.1.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o RPPS - Ministério 
Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.1.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o RPPS - Tribunal de 
Contas do Estado  

 
1.2.1.8.01.1.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o RPPS - Assembleia 
Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.1.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o RPPS - Defensoria 
Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.01.1.1.99.00 Outras Contribuições Previdenciárias para Amortização do Déficit Atuarial - Principal  

Agrega demais receitas decorrentes da aplicação, durante determinado período, de alíquota suplementar prevista em Lei, para a 
amortização do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS, a fim de equilibrar o plano de previdência.  

 
1.2.1.8.01.1.2.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS.  

 

1.2.1.8.01.1.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.01.1.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.1.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.1.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.01.1.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.1.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para institutos de 
previdência social.  

 
1.2.1.8.01.2.1.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

1.2.1.8.01.2.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - Poder 
Executivo.  

 
1.2.1.8.01.2.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - Tribunal 
de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.2.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - Ministério 
Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.2.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - Tribunal 
de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.2.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS.  

 
1.2.1.8.01.2.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.01.2.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.2.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.2.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.01.3.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos pensionistas civis públicos para institutos de 
previdência social.  
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1.2.1.8.01.1.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.01.1.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.1.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.1.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.01.1.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.1.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para institutos de 
previdência social.  

 
1.2.1.8.01.2.1.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

1.2.1.8.01.2.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - Poder 
Executivo.  

 
1.2.1.8.01.2.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - Tribunal 
de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.2.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - Ministério 
Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.2.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - Tribunal 
de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.2.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS.  

 
1.2.1.8.01.2.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.01.2.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.2.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.2.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.2.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.01.3.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos pensionistas civis públicos para institutos de 
previdência social.  
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1.2.1.8.01.3.1.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas para o RPPS.  

 
1.2.1.8.01.3.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.01.3.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.3.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.3.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.01.3.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.3.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.01.3.2.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS.  

 
1.2.1.8.01.3.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.01.3.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.01.3.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.01.3.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.01.3.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.01.3.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.03.0.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN  

Agrega a receita de contribuição dos entes, específica para Estados, DF e Municípios, bem como seus órgãos e entidades 
obrigadas, para o custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público.  

 
1.2.1.8.03.1.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo  

Agrega a receita de contribuição dos entes, específica para Estados, DF e Municípios, bem como seus órgãos e entidades 
obrigadas, para o custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público.  

 
1.2.1.8.03.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para institutos de previdência 
social.  

 
1.2.1.8.03.1.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - Poder 
Executivo  

 
1.2.1.8.03.1.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Tribunal de 
Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.03.1.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Ministério 
Público Estadual.  

 
1.2.1.8.03.1.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Tribunal de 
Contas do Estado. 

 
 

1.2.1.8.03.1.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Assembleia 
Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.03.1.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Defensoria 
Pública do Estado. 

1.2.1.8.03.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros  
Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para o 
RPPS.  

 
1.2.1.8.03.1.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.03.1.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.03.1.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Ministério Público Estadual  

 
1.2.1.8.03.1.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Tribunal de Contas do Estado  

 
1.2.1.8.03.1.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

  
 

1.2.1.8.03.1.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  
Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.03.1.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para o RPPS.  
 

1.2.1.8.03.1.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis ativos para o RPPS.  

 
1.2.1.8.03.2.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para institutos de 
previdência social.  

 
1.2.1.8.03.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

1.2.1.8.03.2.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - Poder 
Executivo  

 
1.2.1.8.03.2.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Tribunal de Justiça Estadual  

 
1.2.1.8.03.2.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.03.2.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.03.2.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.03.2.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado. 

1.2.1.8.03.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros  
Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS.  

 
1.2.1.8.03.2.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.03.2.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual. 
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1.2.1.8.03.1.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Assembleia 
Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.03.1.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Defensoria 
Pública do Estado. 

1.2.1.8.03.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros  
Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para o 
RPPS.  

 
1.2.1.8.03.1.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.03.1.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.03.1.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Ministério Público Estadual  

 
1.2.1.8.03.1.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Tribunal de Contas do Estado  

 
1.2.1.8.03.1.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

  
 

1.2.1.8.03.1.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  
Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.03.1.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para o RPPS.  
 

1.2.1.8.03.1.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis ativos para o RPPS.  

 
1.2.1.8.03.2.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para institutos de 
previdência social.  

 
1.2.1.8.03.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

1.2.1.8.03.2.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - Poder 
Executivo  

 
1.2.1.8.03.2.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Tribunal de Justiça Estadual  

 
1.2.1.8.03.2.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.03.2.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.03.2.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.03.2.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado. 

1.2.1.8.03.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros  
Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS.  

 
1.2.1.8.03.2.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.03.2.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual. 
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1.2.1.8.03.2.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.03.2.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.03.2.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.03.2.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.03.2.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

1.2.1.8.03.2.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis inativos para o RPPS.  

 
1.2.1.8.03.3.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas civis públicos para institutos de 
previdência social.  

 
1.2.1.8.03.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS.  
 

1.2.1.8.03.3.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Poder Executivo.  

 
1.2.1.8.03.3.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Tribunal de Justiça Estadual.  

 
1.2.1.8.03.3.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.03.3.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.03.3.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.03.3.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.03.3.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS.  

 
1.2.1.8.03.3.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Poder Executivo  

 
1.2.1.8.03.3.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual  

 
1.2.1.8.03.3.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
1.2.1.8.03.3.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
1.2.1.8.03.3.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
1.2.1.8.03.3.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
1.2.1.8.03.3.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o 

RPPS.  
 

1.2.1.8.03.3.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis pensionistas para o RPPS.  

 
1.2.1.8.03.4.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
ativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.4.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo   

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.4.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Poder Executivo .  

 
1.2.1.8.03.4.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Tribunal de Justiça .  

 
1.2.1.8.03.4.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Ministério Público .  

 
1.2.1.8.03.4.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Tribunal de Contas.  

 
1.2.1.8.03.4.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo da Assembleia Legislativa.  

 
1.2.1.8.03.4.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo da Defensoria Pública.  

 
1.2.1.8.03.5.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.5.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Poder Executivo .  

 
1.2.1.8.03.5.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Tribunal de Justiça.  

 
1.2.1.8.03.5.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Ministério Público.  

 
1.2.1.8.03.5.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Tribunal de Contas.  

 
1.2.1.8.03.5.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo da Assembleia Legislativa.  

 
1.2.1.8.03.5.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo da Defensoria Pública.  

 
1.2.1.8.03.6.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos pensionistas 
civis públicos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos pensionistas 
civis públicos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.6.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Poder Executivo .  

 
1.2.1.8.03.6.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TJPR 
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RPPS.  
 

1.2.1.8.03.3.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis pensionistas para o RPPS.  

 
1.2.1.8.03.4.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
ativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.4.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo   

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.4.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Poder Executivo .  

 
1.2.1.8.03.4.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Tribunal de Justiça .  

 
1.2.1.8.03.4.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Ministério Público .  

 
1.2.1.8.03.4.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Tribunal de Contas.  

 
1.2.1.8.03.4.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo da Assembleia Legislativa.  

 
1.2.1.8.03.4.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo da Defensoria Pública.  

 
1.2.1.8.03.5.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.5.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Poder Executivo .  

 
1.2.1.8.03.5.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Tribunal de Justiça.  

 
1.2.1.8.03.5.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Ministério Público.  

 
1.2.1.8.03.5.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Tribunal de Contas.  

 
1.2.1.8.03.5.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo da Assembleia Legislativa.  

 
1.2.1.8.03.5.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo da Defensoria Pública.  

 
1.2.1.8.03.6.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos pensionistas 
civis públicos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos pensionistas 
civis públicos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.03.6.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Poder Executivo .  

 
1.2.1.8.03.6.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TJPR 
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Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Tribunal de Justiça .  

 
1.2.1.8.03.6.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Ministério Público .  

 
1.2.1.8.03.6.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Tribunal de Contas.  

 
1.2.1.8.03.6.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do da Assembleia Legislativa.  

 
1.2.1.8.03.6.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do da Defensoria Pública.  

 
1.2.1.8.04.0.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN  

Agrega a receita de parcelamentos de contribuição dos entes, específica para Estados, DF e Municípios, bem como seus órgãos 
e entidades obrigadas, para o custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público.  

 
1.2.1.8.04.1.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis 
ativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros  

Registra o valor da arrecadação de multas e juros de mora de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.2.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros  

Registra o valor da arrecadação de multas e juros de mora de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis inativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.3.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas civis 
públicos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.3.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros  

Registra o valor da arrecadação de multas e juros de mora de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis pensionistas para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.4.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos servidores civis ativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.4.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos servidores civis ativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.5.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos servidores civis inativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos servidores civis inativos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.6.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos pensionistas civis públicos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.04.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos pensionistas civis públicos para institutos de previdência social.  

 
1.2.1.8.05.0.0.00.00 Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF 

 
Agrega a receita de contribuição dos militares e pensionistas militares dos Estados e DF para o custeio da Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.05.1.0.00.00 Contribuição do Militar Ativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições dos militares ativos para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.05.1.1.00.00 Contribuição do Militar Ativo - Principal  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições dos militares ativos para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.05.2.0.00.00 Contribuição do Militar Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições dos militares inativos para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.05.2.1.00.00 Contribuição do Militar Inativo - Principal  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições dos militares inativos para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.05.3.0.00.00 Contribuição dos Pensionistas Militares  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições dos pensionistas militares para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.05.3.1.00.00 Contribuição dos Pensionistas Militares   
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições dos pensionistas militares para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.07.0.0.00.00 Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF  

Agrega a receita de contribuição dos entes, específica dos Estados e DF, para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.07.1.0.00.00 Contribuição Patronal - Militar Ativo  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.07.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.07.2.0.00.00 Contribuição Patronal - Militar Inativo  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.07.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.07.3.0.00.00 Contribuição Patronal - Pensionistas Militares  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas militares para a Previdência 
Militar.  

 
1.2.1.8.07.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas militares para a Previdência 
Militar.  

 
1.2.1.8.08.0.0.00.00 Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos  

Agrega a receita de parcelamentos de contribuição dos entes, específica dos Estados e DF, para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.08.1.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo  
Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para 
a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos 
para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.2.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos 
para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos 
para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.3.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas 
militares para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas 
militares para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.9.00.0.0.00.00 Outras Contribuições Sociais  

Agrega as receitas originadas de outras Contribuições Sociais não incluídas nos códigos de natureza de receita anteriores.  
 

1.2.1.9.99.0.0.00.00 Demais Contribuições Sociais  
Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  

 
1.2.1.9.99.1.0.00.00 Demais Contribuições Sociais  

Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  
 

1.2.1.9.99.1.1.00.00 Demais Contribuições Sociais - Principal  
Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  

 
1.2.1.9.99.1.1.01.00 Demais Contribuições Sociais - Autopatrocinador  

Registra a contribuição de servidores que se desligou ou é desligado da patrocinadora e decide permanecer no plano de 
previdência.  
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Agrega a receita de contribuição dos militares e pensionistas militares dos Estados e DF para o custeio da Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.05.1.0.00.00 Contribuição do Militar Ativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições dos militares ativos para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.05.1.1.00.00 Contribuição do Militar Ativo - Principal  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições dos militares ativos para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.05.2.0.00.00 Contribuição do Militar Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições dos militares inativos para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.05.2.1.00.00 Contribuição do Militar Inativo - Principal  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições dos militares inativos para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.05.3.0.00.00 Contribuição dos Pensionistas Militares  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições dos pensionistas militares para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.05.3.1.00.00 Contribuição dos Pensionistas Militares   
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições dos pensionistas militares para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.07.0.0.00.00 Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF  

Agrega a receita de contribuição dos entes, específica dos Estados e DF, para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.07.1.0.00.00 Contribuição Patronal - Militar Ativo  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.07.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.07.2.0.00.00 Contribuição Patronal - Militar Inativo  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.07.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.07.3.0.00.00 Contribuição Patronal - Pensionistas Militares  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas militares para a Previdência 
Militar.  

 
1.2.1.8.07.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas militares para a Previdência 
Militar.  

 
1.2.1.8.08.0.0.00.00 Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos  

Agrega a receita de parcelamentos de contribuição dos entes, específica dos Estados e DF, para a Previdência Militar.  
 

1.2.1.8.08.1.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo  
Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para 
a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos 
para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.2.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos 
para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos 
para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.3.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas 
militares para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.8.08.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas 
militares para a Previdência Militar.  

 
1.2.1.9.00.0.0.00.00 Outras Contribuições Sociais  

Agrega as receitas originadas de outras Contribuições Sociais não incluídas nos códigos de natureza de receita anteriores.  
 

1.2.1.9.99.0.0.00.00 Demais Contribuições Sociais  
Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  

 
1.2.1.9.99.1.0.00.00 Demais Contribuições Sociais  

Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  
 

1.2.1.9.99.1.1.00.00 Demais Contribuições Sociais - Principal  
Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  

 
1.2.1.9.99.1.1.01.00 Demais Contribuições Sociais - Autopatrocinador  

Registra a contribuição de servidores que se desligou ou é desligado da patrocinadora e decide permanecer no plano de 
previdência.  
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1.2.1.9.99.1.1.02.00 Contribuição Previdenciária Precatórios - FP  
Registra a contribuição previdenciária sobre quaisquer precatório ou RPV pagos aos participantes do plano de previdência.  

 
1.2.1.9.99.1.1.03.00 Multas e Juros Contribuição Previdenciária Precatórios  

Agrega multas e juros referente a pagamentos fora do prazo de contribuição previdenciária sobre quaisquer precatório ou RPV 
pagos aos participantes do plano de previdência.  

 
1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial  

Agrega recursos decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e imobiliário do ente público.  
 

1.3.1.0.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  
Agrega recursos decorrentes da fruição do patrimônio imobiliário do ente público.  

 
1.3.1.0.01.0.0.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação  

Agrega as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação de terrenos, tarifas de ocupação de imóveis, cessão de direito de 
uso, dentre outras.  

 
1.3.1.0.01.1.0.00.00 Aluguéis e Arrendamentos  

Agrega as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis e arrendamentos, dentre outras.  

 
1.3.1.0.01.1.1.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal  

Registra as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis e arrendamentos, dentre outras.  

 
1.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis  

Registra as receitas oriundas do pagamento de aluguéis pela utilização de imóveis do poder público.  
 

1.3.1.0.01.1.1.02.00 Arrendamentos   
Registra as receitas oriundas  de contrato pelo qual o poder público cede a terceiros, por certo tempo e preço, o uso e gozo de 
determinada área.  

 
1.3.1.0.01.1.1.03.00 Taxa de Ocupação de Imóveis  

Registra as receitas oriundas do total da arrecadação de taxa de ocupação de imóveis devida por seus ocupantes.  
 

1.3.1.0.01.1.3.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa  
Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Aluguéis e Arrendamentos.  

 
1.3.1.0.01.2.0.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação  

Agrega as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, foros, laudêmios, 
tarifas de ocupação de terrenos, tarifas de ocupação de imóveis.  

 
1.3.1.0.01.2.1.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal  

Agrega as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, foros, laudêmios, 
tarifas de ocupação de terrenos, tarifas de ocupação de imóveis.  

 
1.3.1.0.01.2.3.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de receita de dívida ativa de Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação.  
 

1.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários  
Agrega as receitas decorrentes de valores mobiliários.  

 
1.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias  

Agrega as receitas decorrentes de juros e correções monetárias  
 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários  
Agrega as receitas decorrentes de juros e correções monetárias incidentes sobre depósitos bancários  

 
1.3.2.1.00.4.0.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS  

Agrega recursos oriundos dos rendimentos auferidos decorrentes da aplicação de recursos do RPPS no mercado financeiro, em 
fundos de renda fixa, de renda variável, ou em fundos imobiliários.  

 
1.3.2.1.00.4.1.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal  

Registra o valor dos rendimentos auferidos decorrentes da aplicação de recursos do RPPS no mercado financeiro, em fundos de 
renda fixa, de renda variável, ou em fundos imobiliários.  

 
1.3.2.1.00.4.1.01.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Fundos de Renda Fixa  

Registra o valor dos rendimentos auferidos decorrentes da aplicação de recursos do RPPS no mercado financeiro, em fundos de 
renda fixa.  

 
1.3.2.1.00.4.1.02.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Fundos de Renda Variável  

Registra o valor dos rendimentos auferidos decorrentes da aplicação de recursos do RPPS no mercado financeiro, em fundos de 
Renda Variável.  

 
1.3.2.1.00.4.1.03.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Fundos de  Renda imobiliários.  

Registra o valor dos rendimentos auferidos decorrentes da aplicação de recursos do RPPS no mercado financeiro, em fundos em 
Renda imobiliários.  

 
1.3.2.1.00.4.1.04.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Aplicação no Exterior  

Registra o valor dos rendimentos auferidos decorrentes da aplicação de recursos do RPPS em Aplicação no Exterior.  
 

1.3.2.1.00.5.0.00.00 Juros de Títulos de Renda  
Agrega recursos oriundos de juros de título de renda, provenientes de aplicações no mercado financeiro. Inclui o resultado das 
aplicações em títulos públicos.  

 

1.3.2.2.00.0.0.00.00 Dividendos  
Agrega as receitas decorrente de dividendos.  

 
1.3.2.2.00.1.0.00.00 Dividendos  

Agrega as receitas decorrente de dividendos.  
 

1.3.2.2.00.1.1.00.00 Dividendos - Principal  
Registra receitas de dividendos.  

 
1.3.2.2.00.1.1.01.00 Dividendos com Destinação  Específica  

Registrar receitas provenientes de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio – JCP, pela participação acionária no capital de 
outras sociedades anônimas com destinação específica.  

 
1.3.2.2.00.1.1.02.00 Dividendos de Sociedades de Economia Mista Por Determinação Legal  

Registrar receitas provenientes de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio – JCP, pela participação acionária no capital de 
outras sociedades anônimas recolhidas por determinação Legal.  

 
1.3.2.2.00.1.1.03.00 Outros Dividendos não Enquadrado Anteriormente  

Registrar receitas provenientes de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio – JCP, pela participação acionária no capital de 
outras sociedades anônimas não classificadas nos itens anteriores.  

 
1.3.2.9.00.0.0.00.00 Outros Valores Mobiliários  

Agrega as receitas de valores mobiliários não classificadas nos itens anteriores.  
 

1.3.2.9.00.1.0.00.00 Outros Valores Mobiliários  
Agrega as receitas de valores mobiliários não classificadas nos itens anteriores.  

 
1.3.2.9.00.1.1.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal  

Registra as receitas de valores mobiliários não classificadas nos itens anteriores.  
 

1.3.3.0.00.0.0.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença  
Agrega receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos.  

 
1.3.3.1.00.0.0.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte  

Agrega receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos de transporte.  

 
1.3.3.1.01.0.0.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário  

Agrega receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos de transporte rodoviário.  

 
1.3.3.1.01.1.0.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário  

Agrega receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos de transporte rodoviário.  

 
1.3.3.1.01.1.1.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal  

Registra receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos de transporte rodoviário.  

 
1.3.3.9.00.0.0.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos  

Agrega demais receitas oriundas da delegação de serviços públicos  
 

1.3.3.9.99.0.0.00.00 Outras Delegações de Serviços Públicos  
Agrega receitas decorrentes da delegação para prestação de serviços públicos não abarcadas por códigos específicos.  

 
1.3.3.9.99.1.0.00.00 Outras Delegações de Serviços Públicos  

Agrega receitas decorrentes da delegação para prestação de serviços públicos não abarcadas por códigos específicos.  
 

1.3.4.0.00.0.0.00.00 Exploração de Recursos Naturais  
Agrega as receitas originadas da exploração de recursos naturais.  

 
1.3.6.0.0.0.00.00.00 Cessão de Direitos  

Agrega receitas decorrentes da cessão de direitos  
 

1.3.6.0.0.1.00.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos  
Agrega receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização da folha de pagamento de ativos e inativos de 
determinada unidade. Por meio da cessão, o agente financeiro (banco) passa a deter o direito de efetuar o pagamento dos 
salários dos servidores e, em contrapartida, recolhem à conta do Tesouro Estadual o montante estipulado a título da cessão de 
acordo com as cláusulas previstas nos termos do respectivo contrato.  

 
1.3.6.0.0.1.10.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos  

Agrega receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização da folha de pagamento de ativos e inativos de 
determinada unidade. Por meio da cessão, o agente financeiro (banco) passa a deter o direito de efetuar o pagamento dos 
salários dos servidores e, em contrapartida, recolhem à conta do Tesouro Estadual o montante estipulado a título da cessão de 
acordo com as cláusulas previstas nos termos do respectivo contrato.  

 
1.3.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  

Agrega as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  
 

1.3.9.0.00.1.0.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  
Agrega as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  

 
1.3.9.0.00.1.1.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  

Registra as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis. 
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1.3.2.2.00.0.0.00.00 Dividendos  
Agrega as receitas decorrente de dividendos.  

 
1.3.2.2.00.1.0.00.00 Dividendos  

Agrega as receitas decorrente de dividendos.  
 

1.3.2.2.00.1.1.00.00 Dividendos - Principal  
Registra receitas de dividendos.  

 
1.3.2.2.00.1.1.01.00 Dividendos com Destinação  Específica  

Registrar receitas provenientes de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio – JCP, pela participação acionária no capital de 
outras sociedades anônimas com destinação específica.  

 
1.3.2.2.00.1.1.02.00 Dividendos de Sociedades de Economia Mista Por Determinação Legal  

Registrar receitas provenientes de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio – JCP, pela participação acionária no capital de 
outras sociedades anônimas recolhidas por determinação Legal.  

 
1.3.2.2.00.1.1.03.00 Outros Dividendos não Enquadrado Anteriormente  

Registrar receitas provenientes de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio – JCP, pela participação acionária no capital de 
outras sociedades anônimas não classificadas nos itens anteriores.  

 
1.3.2.9.00.0.0.00.00 Outros Valores Mobiliários  

Agrega as receitas de valores mobiliários não classificadas nos itens anteriores.  
 

1.3.2.9.00.1.0.00.00 Outros Valores Mobiliários  
Agrega as receitas de valores mobiliários não classificadas nos itens anteriores.  

 
1.3.2.9.00.1.1.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal  

Registra as receitas de valores mobiliários não classificadas nos itens anteriores.  
 

1.3.3.0.00.0.0.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença  
Agrega receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos.  

 
1.3.3.1.00.0.0.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte  

Agrega receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos de transporte.  

 
1.3.3.1.01.0.0.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário  

Agrega receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos de transporte rodoviário.  

 
1.3.3.1.01.1.0.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário  

Agrega receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos de transporte rodoviário.  

 
1.3.3.1.01.1.1.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal  

Registra receitas decorrentes da delegação (mediante Concessão, Permissão ou Autorização) para o setor privado ou outros 
entes estatais prestarem serviços públicos de transporte rodoviário.  

 
1.3.3.9.00.0.0.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos  

Agrega demais receitas oriundas da delegação de serviços públicos  
 

1.3.3.9.99.0.0.00.00 Outras Delegações de Serviços Públicos  
Agrega receitas decorrentes da delegação para prestação de serviços públicos não abarcadas por códigos específicos.  

 
1.3.3.9.99.1.0.00.00 Outras Delegações de Serviços Públicos  

Agrega receitas decorrentes da delegação para prestação de serviços públicos não abarcadas por códigos específicos.  
 

1.3.4.0.00.0.0.00.00 Exploração de Recursos Naturais  
Agrega as receitas originadas da exploração de recursos naturais.  

 
1.3.6.0.0.0.00.00.00 Cessão de Direitos  

Agrega receitas decorrentes da cessão de direitos  
 

1.3.6.0.0.1.00.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos  
Agrega receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização da folha de pagamento de ativos e inativos de 
determinada unidade. Por meio da cessão, o agente financeiro (banco) passa a deter o direito de efetuar o pagamento dos 
salários dos servidores e, em contrapartida, recolhem à conta do Tesouro Estadual o montante estipulado a título da cessão de 
acordo com as cláusulas previstas nos termos do respectivo contrato.  

 
1.3.6.0.0.1.10.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos  

Agrega receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização da folha de pagamento de ativos e inativos de 
determinada unidade. Por meio da cessão, o agente financeiro (banco) passa a deter o direito de efetuar o pagamento dos 
salários dos servidores e, em contrapartida, recolhem à conta do Tesouro Estadual o montante estipulado a título da cessão de 
acordo com as cláusulas previstas nos termos do respectivo contrato.  

 
1.3.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  

Agrega as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  
 

1.3.9.0.00.1.0.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  
Agrega as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  

 
1.3.9.0.00.1.1.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  

Registra as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis. 
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1.3.9.0.00.1.1.01.00 Demais Receitas Patrimoniais  

Registra as receitas provenientes de outros produtos de outras operações referente ao Retorno dos juros de Operações de 
Crédito.  

 
1.3.9.0.00.1.1.01.01 Outros Produtos de Outras Operações - Retornos dos Juros de Operação de Crédito  

Registra as receitas provenientes de outros produtos de outras operações referente ao Retorno dos juros de Operações de 
Crédito.  

 
1.3.9.0.00.1.1.01.02 Juros e encargos de Financiamentos Internos  

Registra as receitas provenientes de juros e encargos de financiamentos internos.  
 

1.3.9.0.00.1.1.01.03 Juros de empréstimos internos concedidos  
Registra as receitas provenientes de juros de empréstimos internos concedidos.  

 
1.3.9.0.00.1.1.01.04 Outros Produtos de Outras Operações  

Registra as receitas provenientes de outros produtos de outras operações.  
 

1.4.0.0.00.0.0.00.00 Receita Agropecuária  
Agrega as receitas decorrentes de atividades de exploração ordenada dos recursos naturais vegetais em ambiente natural e 
protegido.  

 
1.4.0.0.00.1.0.00.00 Receita Agropecuária  

Agrega as receitas de atividades de exploração ordenada dos recursos naturais vegetais em ambiente natural e protegido. 
Compreende as atividades de cultivo agrícola, de cultivo de espécies florestais para produção de madeira, celulose e para 
proteção ambiental, de extração de madeira em florestas nativas, de coleta de produtos vegetais, além do cultivo de produtos 
agrícolas.  

 
1.4.0.0.00.1.1.00.00 Receita Agropecuária - Principal  

Registra as receitas provenientes de atividades de exploração ordenada dos recursos naturais vegetais e animais em ambiente 
natural e protegido. Compreende as atividades de cultivo agrícola, de criação e produção animal, de cultivo de espécies florestais 
para produção de madeira, celulose e para proteção ambiental, de extração de madeira em florestas nativas, de coleta de 
produtos vegetais e de exploração de animais silvestres em seus habitats naturais, além do cultivo de produtos agrícolas e da 
criação de animais modificados geneticamente, bem como outros bens agropecuários, tais como venda de sementes, mudas, 
adubos ou assemelhados, desde que produzidas diretamente pela unidade.  

 
1.4.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Produção Vegetal  

Registra as receitas oriundas de lavouras permanentes (terras ocupadas com culturas de longa duração) e temporárias (terras 
cultivadas que, após cada colheita, necessitam de novo plantio) e ainda de lavouras espontâneas (ou nativas), de silvicultura e 
extração de produtos vegetais, vendas de sementes, mudas ou assemelhados desde que realizados diretamente pelo produtor. 
Incluem-se também as receitas provenientes do Fundo Penitenciário do Paraná e dos Colégios Agrícolas.  

 
1.4.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Produção Animal e Derivados  

Registra as receitas oriundas da exploração econômica de: pecuária de grande porte (bovinos, bufalinos, equinos, etc.), inclusive 
produção de leite, carne e couro; pecuária de médio porte (ovinos, caprinos, suínos, etc.), inclusive produção de leite, lã, carne e 
peles; aves e de pequenos animais, inclusive produção de ovos, mel, cera e casulos de bicho-da-seda, etc.; caça e pesca. 
Registra também, as receitas das atividades de beneficiamento ou de transformação que ocorram em instalações existentes nos 
próprios estabelecimentos. Incluem-se também as receitas provenientes do Fundo Penitenciário do Paraná e dos Colégios 
Agrícolas.  

 
1.4.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas Agropecuárias  

Registra as receitas agropecuárias não classificadas nos itens anteriores.  
 

1.5.0.0.00.0.0.00.00 Receita Industrial  
Agrega as receitas decorrentes das atividades industriais.  

 
1.5.0.0.00.1.0.00.00 Receita Industrial  

Agrega as receitas de atividades industriais. Envolvem a extração e o beneficiamento de matérias-primas, bem como a produção 
e comercialização bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação em geral.  

 
1.5.0.0.00.1.1.00.00 Receita Industrial - Principal  

Registra as receitas provenientes das atividades industriais. Envolvem a extração e o beneficiamento de matérias-primas, bem 
como a produção e comercialização bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação em geral. 
Compreende a produção e comercialização de produtos farmacêuticos e a fabricação de substâncias químicas e radioativas, de 
produtos da agricultura, pecuária e pesca em produtos alimentares, de bebidas e destilados, de componentes e produtos 
eletrônicos, as atividades de edição, impressão ou comercialização de publicações em meio físico, digital ou audiovisual, além de 
outras atividades industriais semelhantes, desde que produzidas diretamente pela unidade.  

 
1.5.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Indústria de Transformação  

Registra as receitas oriundas de atividades industriais que impliquem na transformação de matérias-primas em produtos.  
 

1.5.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades  
Registrar as receitas provenientes de serviços prestados a outras entidades, tais como edição e/ou impressão de jornais e outros 
periódicos, livros e manuais; execução de serviços gráficos diversos (impressão de jornais, outros periódicos e livros, impressão 
litográfica e "offset" em folhas metálicas, papel, papelão, cartolina, madeira, couro, plástico, tecidos, etc., produção de matrizes 
para impressão; pautação, encadernação, douração, plastificação e execução de trabalhos similares); execução de serviços 
gráficos de formulários e outros materiais de expediente; execução de serviços gráficos não especificados e não classificados.  

 
1.5.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação  

Registra as receitas provenientes de atividades da indústria de transformação que não se enquadram nas alíneas existentes.  
 

1.6.0.0.00.0.0.00.00 Receita de Serviços  
Agrega as receitas características da prestação de serviços nas diversas áreas de atividade econômica.  

 
1.6.1.0.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 

 
Agrega as receitas originadas da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de atividade 
econômica, as receitas originadas na inscrição em concursos e processos seletivos, em serviços específicos de registro e 
certificação, além de serviços de informação e tecnologia.  

 
1.6.1.0.01.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  

Agrega as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
1.6.1.0.01.1.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  

Agrega as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
1.6.1.0.01.1.1.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal  

Registra as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
1.6.1.0.01.1.1.01.00 Serviços Comerciais  

Registra as receitas provenientes de serviços prestados a outras entidades  tais como serviços comerciais e financeiros, oriundas 
das atividades do comércio varejista e atacadista, ou seja, operações de revenda de mercadorias para consumo, uso pessoal ou 
uso doméstico, bem como a revenda de mercadorias e comerciantes varejistas, a consumidores industriais, a instituições, 
profissionais e outros comerciantes atacadistas. Esta alínea abrange também os serviços auxiliares de comércio: agentes, 
corretores e intermediários de venda de mercadorias a base de comissão. Não estão incluídas as receitas oriundas da venda de 
mercadorias que tenham sofrido processo de transformação no próprio estabelecimento, as quais deverão ser classificadas em 
receita da indústria de transformação.  

 
1.6.1.0.01.1.1.02.00 Serviços de Informações Estatísticas  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de informações estatísticas fornecidas a entidades públicas e 
privadas.  

 
1.6.1.0.01.1.1.03.00 Serviços Educacionais  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços educacionais, cuja natureza esteja diretamente relacionada à 
formação do educando (matrículas, anuidades, serviços educacionais, tarifa de expedição de documentos, cópias xerográficas, 
heliográficas, serviços de credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos).  

 
1.6.1.0.01.1.1.04.00 Serviços de Comunicação  

Registra as receitas provenientes de serviços de comunicação. Receitas das atividades de comunicações que proporcionam ao 
público: a) serviço postal, de entrega e transporte de volumes e correspondências; b) serviço de comunicação telegráfica e de 
telex nacional e internacional; c) serviço de comunicação telefônica local, interurbana e internacional e de transmissão de dados; 
d) serviço de radiodifusão.  

 
1.6.1.0.01.1.1.05.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação  

Registra as receitas da prestação de serviços de hospedagem e alimentação. Receita proporcionada por hospedagem, com ou 
sem alimentação, fornecimento de refeições, lanches e bebidas para o consumo imediato.  

 
1.6.1.0.01.1.1.06.00 Serviços Agropecuários  

Registra as receitas provenientes da execução de serviços agropecuários, tais como: aração, gradeamento, semeadura, 
adubação, combate a pragas, serviços de drenagem e irrigação, prestação de assistência técnica, etc. Incluem-se também as 
receitas provenientes da prestação de serviços decorrentes de atividades na área de sanitarismo vegetal e animal pertencente ao 
Fundo de Equipamento Agropecuário – FEAP, ao Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado do Paraná - 
FUNDEPEC e da receita excedente dos Colégios Agrícolas.  

 
1.6.1.0.01.1.1.07.00 Serviços de Estudos e Pesquisas  

Registra as receitas as receitas provenientes da prestação de serviços de pesquisas e estudos técnico-sociais, econômicos, 
científicos, culturais, etc.  

 
1.6.1.0.01.1.1.08.00 Serviços  de  Reparação, Manutenção e Instalação  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de inspeção e fiscalização de construção, de ampliação e de reparos 
de edificações públicas.  

 
1.6.1.0.01.1.1.09.00 Serviços Recreativos e Culturais  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços recreativos e culturais. Receita proporcionada pela exploração de 
instalações para recreação, prática desportiva e cultural (cinemas, teatros, salões para recitais, concertos, conferências, 
planetários, estádios desportivos, museus, bibliotecas, promoção e/ou produção de espetáculos artísticos culturais e esportivos).  

 
1.6.1.0.01.1.1.10.00 Serviços de Perfuração e Instalação de Poços  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares profundos, poços 
artesianos ou similares.  

 
1.6.1.0.01.1.1.11.00 Serviços Arquivísticos Prestados a Outras Entidades  

Registra as receitas provenientes as receitas provenientes de serviços prestados a outras entidades tais como implantação, 
gerenciamento, organização e conservação de documentos administrativos e históricos do Estado, bem como o desenvolvimento 
de programa de gestão documental nos arquivos da administração direta e indireta.  

 
1.6.1.0.01.1.1.12.00 Serviços Judiciários  

Registra as receitas provenientes de serviços judiciários  
 

1.6.1.0.01.1.1.13.00 Serv. do Sist. Estadual de Rep. Florestal Obrigatória - SERFLOR - COTA ÁRVORE  
Registra as receitas provenientes de serviços executados pelo sistema estadual de reposição florestal obrigatória - SERFLOR, 
especificamente quando, em decorrência da exigência da reposição florestal, forem geradas pela cobrança da denominada cota-
árvore (Lei Estadual Nº 11.054, de 11.01.95 e Decreto Estadual Nº 1.940, de 03.06.96).  

 
1.6.1.0.01.1.1.14.00 Serviços de Expedição de Certificados  

Registra as receitas provenientes da arrecadação de serviços administrativos referente a  expedição de certificados.  
 

1.6.1.0.01.1.1.16.00 Serviços de Datilografia  
Registra as receitas provenientes de serviços Datilografia, microfilmagem, cópias xerográficas, heliográficas, fotostáticas, etc.;  

 
1.6.1.0.01.1.1.17.00 Tarifas de Administração de Serviços 
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Agrega as receitas originadas da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de atividade 
econômica, as receitas originadas na inscrição em concursos e processos seletivos, em serviços específicos de registro e 
certificação, além de serviços de informação e tecnologia.  

 
1.6.1.0.01.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  

Agrega as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
1.6.1.0.01.1.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  

Agrega as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
1.6.1.0.01.1.1.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal  

Registra as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
1.6.1.0.01.1.1.01.00 Serviços Comerciais  

Registra as receitas provenientes de serviços prestados a outras entidades  tais como serviços comerciais e financeiros, oriundas 
das atividades do comércio varejista e atacadista, ou seja, operações de revenda de mercadorias para consumo, uso pessoal ou 
uso doméstico, bem como a revenda de mercadorias e comerciantes varejistas, a consumidores industriais, a instituições, 
profissionais e outros comerciantes atacadistas. Esta alínea abrange também os serviços auxiliares de comércio: agentes, 
corretores e intermediários de venda de mercadorias a base de comissão. Não estão incluídas as receitas oriundas da venda de 
mercadorias que tenham sofrido processo de transformação no próprio estabelecimento, as quais deverão ser classificadas em 
receita da indústria de transformação.  

 
1.6.1.0.01.1.1.02.00 Serviços de Informações Estatísticas  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de informações estatísticas fornecidas a entidades públicas e 
privadas.  

 
1.6.1.0.01.1.1.03.00 Serviços Educacionais  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços educacionais, cuja natureza esteja diretamente relacionada à 
formação do educando (matrículas, anuidades, serviços educacionais, tarifa de expedição de documentos, cópias xerográficas, 
heliográficas, serviços de credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos).  

 
1.6.1.0.01.1.1.04.00 Serviços de Comunicação  

Registra as receitas provenientes de serviços de comunicação. Receitas das atividades de comunicações que proporcionam ao 
público: a) serviço postal, de entrega e transporte de volumes e correspondências; b) serviço de comunicação telegráfica e de 
telex nacional e internacional; c) serviço de comunicação telefônica local, interurbana e internacional e de transmissão de dados; 
d) serviço de radiodifusão.  

 
1.6.1.0.01.1.1.05.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação  

Registra as receitas da prestação de serviços de hospedagem e alimentação. Receita proporcionada por hospedagem, com ou 
sem alimentação, fornecimento de refeições, lanches e bebidas para o consumo imediato.  

 
1.6.1.0.01.1.1.06.00 Serviços Agropecuários  

Registra as receitas provenientes da execução de serviços agropecuários, tais como: aração, gradeamento, semeadura, 
adubação, combate a pragas, serviços de drenagem e irrigação, prestação de assistência técnica, etc. Incluem-se também as 
receitas provenientes da prestação de serviços decorrentes de atividades na área de sanitarismo vegetal e animal pertencente ao 
Fundo de Equipamento Agropecuário – FEAP, ao Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado do Paraná - 
FUNDEPEC e da receita excedente dos Colégios Agrícolas.  

 
1.6.1.0.01.1.1.07.00 Serviços de Estudos e Pesquisas  

Registra as receitas as receitas provenientes da prestação de serviços de pesquisas e estudos técnico-sociais, econômicos, 
científicos, culturais, etc.  

 
1.6.1.0.01.1.1.08.00 Serviços  de  Reparação, Manutenção e Instalação  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de inspeção e fiscalização de construção, de ampliação e de reparos 
de edificações públicas.  

 
1.6.1.0.01.1.1.09.00 Serviços Recreativos e Culturais  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços recreativos e culturais. Receita proporcionada pela exploração de 
instalações para recreação, prática desportiva e cultural (cinemas, teatros, salões para recitais, concertos, conferências, 
planetários, estádios desportivos, museus, bibliotecas, promoção e/ou produção de espetáculos artísticos culturais e esportivos).  

 
1.6.1.0.01.1.1.10.00 Serviços de Perfuração e Instalação de Poços  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares profundos, poços 
artesianos ou similares.  

 
1.6.1.0.01.1.1.11.00 Serviços Arquivísticos Prestados a Outras Entidades  

Registra as receitas provenientes as receitas provenientes de serviços prestados a outras entidades tais como implantação, 
gerenciamento, organização e conservação de documentos administrativos e históricos do Estado, bem como o desenvolvimento 
de programa de gestão documental nos arquivos da administração direta e indireta.  

 
1.6.1.0.01.1.1.12.00 Serviços Judiciários  

Registra as receitas provenientes de serviços judiciários  
 

1.6.1.0.01.1.1.13.00 Serv. do Sist. Estadual de Rep. Florestal Obrigatória - SERFLOR - COTA ÁRVORE  
Registra as receitas provenientes de serviços executados pelo sistema estadual de reposição florestal obrigatória - SERFLOR, 
especificamente quando, em decorrência da exigência da reposição florestal, forem geradas pela cobrança da denominada cota-
árvore (Lei Estadual Nº 11.054, de 11.01.95 e Decreto Estadual Nº 1.940, de 03.06.96).  

 
1.6.1.0.01.1.1.14.00 Serviços de Expedição de Certificados  

Registra as receitas provenientes da arrecadação de serviços administrativos referente a  expedição de certificados.  
 

1.6.1.0.01.1.1.16.00 Serviços de Datilografia  
Registra as receitas provenientes de serviços Datilografia, microfilmagem, cópias xerográficas, heliográficas, fotostáticas, etc.;  

 
1.6.1.0.01.1.1.17.00 Tarifas de Administração de Serviços 
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Registra as receitas provenientes da arrecadação de serviços administrativos referente ao serviços de tarifas de administração de 
serviços.  

 
1.6.1.0.01.1.1.18.00 Venda de Editais.  

Registra as receitas provenientes da arrecadação de serviços administrativos referente ao serviços de vendas de editais.  
 

1.6.1.0.01.1.1.19.00 Outros Serviços  
Registra as receitas provenientes da arrecadação de serviços administrativos referente a outros serviços não classificados 
anteriormente.  

 
1.6.1.0.02.0.0.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  

Agrega as receitas de inscrição em concursos e processos seletivos, inclusive vestibulares realizados pelas instituições de 
ensino.  

 
1.6.1.0.02.1.0.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  

Agrega as receitas de inscrição em concursos e processos seletivos, inclusive vestibulares realizados pelas instituições de 
ensino.  

 
1.6.1.0.02.1.1.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal  

Registra as receitas decorrentes de tarifas de inscrição em concursos e processos seletivos, inclusive vestibulares realizados 
pelas instituições de ensino.  

 
1.6.1.0.03.0.0.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização  

Agrega as receitas originadas de procedimentos obrigatórios de registro, certificação, inspeção e fiscalização.  
 

1.6.1.0.03.1.0.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização  
Agrega as receitas de serviços de registro e certificação. Compreende a prestação de serviços de metrologia legal e certificatória, 
científica, industrial, de produtos e serviços, de informação tecnológica, bem como serviços de inspeção e fiscalização, de 
registro de marcas, de patentes e de transferências de tecnologia, de registro de indicações geográficas, de programas de 
computador, de desenho industrial, proteção das topografias de circuitos integrados, de registro do comércio, de cadastro da 
atividade mineral, de credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria, de certificação e homologação de 
produtos de telecomunicações e de certificação e homologação da atividade mineral, entre outros.  

 
1.6.1.0.03.1.1.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal  

Registra as receitas decorrentes de procedimentos obrigatórios de registro e certificação. Compreende a prestação de serviços 
de metrologia legal e certificatória, científica, industrial, de produtos e serviços, de informação tecnológica, bem como serviços de 
inspeção e fiscalização, de registro de marcas, de patentes e de transferências de tecnologia, de registro de indicações 
geográficas, de programas de computador, de desenho industrial, proteção das topografias de circuitos integrados, de registro do 
comércio, de cadastro da atividade mineral, de credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria, de certificação 
e homologação de produtos de telecomunicações e de certificação e homologação da atividade mineral, mediante realização de 
testes físicos, químicos e outros testes analíticos de materiais de produtos e de serviços, a fim de avaliar o funcionamento ou o 
envelhecimento de instalações e de materiais, o controle técnico de construções, bem como a avaliação periódica de veículos, 
projetos nucleares, entre outros.  

 
1.6.1.0.03.1.1.01.00 Serviço de Registro  

Registra as receitas oriundas de serviço de registro.  
 

1.6.1.0.03.1.1.02.00 Serviço de Certificação  
Registra as receitas oriundas de serviço de certificação.  

 
1.6.1.0.03.1.1.03.00 Serviço de Fiscalização  

Registra as receitas oriundas de serviço de Fiscalização.  
 

1.6.1.0.03.1.3.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa  
Agrega as receitas decorrentes de procedimentos obrigatórios de registro e certificação inscritas em dívida ativa.  

 
1.6.1.0.03.1.3.01.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa  

Registra as receitas decorrentes de procedimentos obrigatórios de registro e certificação inscritas em dívida ativa.  
 

1.6.1.0.04.0.0.00.00 Serviços de Informação e Tecnologia  
Agrega as receitas originadas da prestação de serviços relacionados à disponibilização de informações em redes e sistemas de 
dados em meio digital e à prestação de serviços relacionados ao uso intensivo de tecnologia.  

 
1.6.1.0.04.1.0.00.00 Serviços de Informação e Tecnologia  

Agrega as receitas de serviços relacionados à disponibilização de informações em redes e sistemas de dados em meio digital. 
Compreende o desenvolvimento de sistemas, a programação com o uso de ferramentas e de linguagens de programação, o 
desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados, e a prestação de serviços relacionados ao uso intensivo de 
tecnologia.  

 
1.6.1.0.04.1.1.00.00 Serviços de Informação e Tecnologia - Principal  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços relacionados à disponibilização de informações em redes e sistemas 
de dados em meio digital. Compreende o desenvolvimento de sistemas, a programação com o uso de ferramentas e de 
linguagens de programação, o desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados, e a prestação de serviços 
relacionados ao uso intensivo de tecnologia.  

 
1.6.1.0.04.1.1.01.00 Serviços de Processamento de Dados  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de processamento de dados. Receita decorrente da prestação de 
serviços de processamento de dados para terceiros: preparo de programa, análise de sistemas, digitação e conferência.  

 
1.6.1.0.04.1.1.02.00 Serviços de Informações Científicas e Tecnológicas  

Registrar as receitas provenientes da prestação de serviços científicos e tecnológicos.  
 

1.6.2.0.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte  
Agrega as receitas originadas da prestação de serviços e de atividades referentes à navegação e ao transporte. Compreende os 
serviços de navegação e de transporte nas diversas modalidades viárias, inclusive serviços executados em instalações portuárias 
e aeroportuárias.  

 
1.6.2.0.02.0.0.00.00 Serviços de Transporte 

 
Agrega as receitas originadas da prestação de serviços de transporte. Compreende as atividades de transporte de passageiros 
ou mercadorias, em todas as modalidades viárias.  

 
1.6.2.0.02.1.0.00.00 Serviços de Transporte  

Agrega as receitas da prestação de serviços de transporte. Compreende as atividades de transporte de passageiros ou 
mercadorias, em todas as modalidades viárias.  

 
1.6.2.0.02.1.1.00.00 Serviços de Transporte - Principal  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de transporte. Compreende as atividades de transporte de 
passageiros ou mercadorias, em todas as modalidades viárias.  

 
1.6.2.0.02.1.1.01.00 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e ao Transporte  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, especiais e 
tarifas de pedágio.  

 
1.6.2.0.03.0.0.00.00 Serviços Portuários  

Agrega as receitas originadas na exploração dos portos, terminais marítimos, atracadouros e ancoradouros.  
 

1.6.2.0.03.1.0.00.00 Serviços Portuários  
Agrega as receitas pela exploração dos portos, terminais marítimos, atracadouros e ancoradouros.  

 
1.6.2.0.03.1.1.00.00 Serviços Portuários - Principal  

Registra as receitas pela exploração dos portos, terminais marítimos, atracadouros e ancoradouros, referentes à capatazia, 
estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco, vigilância de embarcações, dragagem, atracação, desatracação, 
sinalização, balizamento, comunicação náutica, dentre outros serviços portuários.  

 
1.6.2.0.03.1.1.02.00 Serviços de Armazenagem de Outras Entidades  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de armazenagem, auferida de operações de rede de armazéns, silos 
e armazéns frigoríficos, inclusive nos portos.  

 
1.6.3.0.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não, voltados à população em 
geral ou especificamente aos servidores públicos civis e militares.  

 
1.6.3.8.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não, voltados à população em 
geral ou especificamente aos servidores públicos civis e militares.  

 
1.6.3.8.01.0.0.00.00 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde em hospitais, ambulatórios, consultórios, clínicas, centros de assistência psicossocial, unidades 
móveis de atendimento a urgências e remoções, bem como testes, análises e outros serviços relacionados à saúde.  

 
1.6.3.8.01.1.0.00.00 Serviços Hospitalares  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde em hospitais e similares, bem como serviços de saúde correlatos.  

 
1.6.3.8.01.2.0.00.00 Serviços de Registro de Análise e de Controle  

Agrega as receitas originadas de serviços de registro de análise e de controle de produtos sujeitos a normas de vigilância 
sanitária.  

 
1.6.3.8.01.3.0.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde com natureza radiológica ou laboratorial.  

 
1.6.3.8.01.4.0.00.00 Serviços Ambulatoriais  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde com natureza ambulatorial.  

 
1.6.3.8.01.9.0.00.00 Outros Serviços de Saúde  

Compreende a prestação de outros serviços relacionados à saúde, não especificados anteriormente.  
 

1.6.9.0.00.0.0.00.00 Outros Serviços  
Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
1.6.9.0.99.0.0.00.00 Outros Serviços  

Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  
 

1.6.9.0.99.1.0.00.00 Outros Serviços  
Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
1.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal  

Registra as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  
 

1.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros  
Registra  a arrecadação de multas e juros sobre outros  serviços.  

 
1.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa  

Registra  a arrecadação de outros  serviços inscritos em dívida ativa.  
 

1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos 
de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 
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Agrega as receitas originadas da prestação de serviços de transporte. Compreende as atividades de transporte de passageiros 
ou mercadorias, em todas as modalidades viárias.  

 
1.6.2.0.02.1.0.00.00 Serviços de Transporte  

Agrega as receitas da prestação de serviços de transporte. Compreende as atividades de transporte de passageiros ou 
mercadorias, em todas as modalidades viárias.  

 
1.6.2.0.02.1.1.00.00 Serviços de Transporte - Principal  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de transporte. Compreende as atividades de transporte de 
passageiros ou mercadorias, em todas as modalidades viárias.  

 
1.6.2.0.02.1.1.01.00 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e ao Transporte  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, especiais e 
tarifas de pedágio.  

 
1.6.2.0.03.0.0.00.00 Serviços Portuários  

Agrega as receitas originadas na exploração dos portos, terminais marítimos, atracadouros e ancoradouros.  
 

1.6.2.0.03.1.0.00.00 Serviços Portuários  
Agrega as receitas pela exploração dos portos, terminais marítimos, atracadouros e ancoradouros.  

 
1.6.2.0.03.1.1.00.00 Serviços Portuários - Principal  

Registra as receitas pela exploração dos portos, terminais marítimos, atracadouros e ancoradouros, referentes à capatazia, 
estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco, vigilância de embarcações, dragagem, atracação, desatracação, 
sinalização, balizamento, comunicação náutica, dentre outros serviços portuários.  

 
1.6.2.0.03.1.1.02.00 Serviços de Armazenagem de Outras Entidades  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de armazenagem, auferida de operações de rede de armazéns, silos 
e armazéns frigoríficos, inclusive nos portos.  

 
1.6.3.0.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não, voltados à população em 
geral ou especificamente aos servidores públicos civis e militares.  

 
1.6.3.8.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não, voltados à população em 
geral ou especificamente aos servidores públicos civis e militares.  

 
1.6.3.8.01.0.0.00.00 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde em hospitais, ambulatórios, consultórios, clínicas, centros de assistência psicossocial, unidades 
móveis de atendimento a urgências e remoções, bem como testes, análises e outros serviços relacionados à saúde.  

 
1.6.3.8.01.1.0.00.00 Serviços Hospitalares  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde em hospitais e similares, bem como serviços de saúde correlatos.  

 
1.6.3.8.01.2.0.00.00 Serviços de Registro de Análise e de Controle  

Agrega as receitas originadas de serviços de registro de análise e de controle de produtos sujeitos a normas de vigilância 
sanitária.  

 
1.6.3.8.01.3.0.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde com natureza radiológica ou laboratorial.  

 
1.6.3.8.01.4.0.00.00 Serviços Ambulatoriais  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde com natureza ambulatorial.  

 
1.6.3.8.01.9.0.00.00 Outros Serviços de Saúde  

Compreende a prestação de outros serviços relacionados à saúde, não especificados anteriormente.  
 

1.6.9.0.00.0.0.00.00 Outros Serviços  
Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
1.6.9.0.99.0.0.00.00 Outros Serviços  

Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  
 

1.6.9.0.99.1.0.00.00 Outros Serviços  
Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
1.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal  

Registra as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  
 

1.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros  
Registra  a arrecadação de multas e juros sobre outros  serviços.  

 
1.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa  

Registra  a arrecadação de outros  serviços inscritos em dívida ativa.  
 

1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos 
de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 
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Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos da União ou de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como correntes.  
 

1.7.1.8.00.0.0.00.00 Transferências da União - Específica E/M  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos da União ou de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como correntes.  
 

1.7.1.8.01.0.0.00.00 Participação na Receita da União  
Registra o valor total das receitas recebidas por meio de transferências da União.  

 
1.7.1.8.01.1.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de participação na receita da União.  
 

1.7.1.8.01.1.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal  
Registra o valor total das receitas recebidas por meio de cota-parte do fundo participação dos Estados e Distrito Federal.  

 
1.7.1.8.01.1.1.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de cota-parte do fundo participação dos Estados e Distrito Federal.  
 

1.7.1.8.01.6.0.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados   
Registra o valor total das receitas recebidas por meio de cota-parte do fundo participação dos Estados e Distrito Federal.  
 

1.7.1.8.01.6.1.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal  
Recursos recebidos em decorrência da transferência constitucional do imposto sobre produtos industrializados.  

 
1.7.1.8.01.6.1.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Ind. – IPI - Parcela Estadual  

Registrar a parcela estadual (75%) da transferência da cota -parte do Fundo de Exportação decorrente de 10% (dez por cento) do 
produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, distribuídos aos Estados proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.  

 
1.7.1.8.01.6.1.01.01 Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Ind. – IPI - Parcela Estadual  

Registrar a parcela estadual (75%) da transferência da cota -parte do Fundo de Exportação decorrente de 10% (dez por cento) do 
produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, distribuídos aos Estados proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.  

 
1.7.1.8.01.6.1.02.00 Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Ind. – IPI - Municipal  

Registra parcela municipal (25%) da transferência da cota-parte do Fundo de Exportação decorrente de 10% (dez por cento) do 
produto da arrecadação do Imposto Sobre Produtos Industrializados distribuídos aos Estados proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.  

 
1.7.1.8.01.6.1.02.01 Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Ind. – IPI - Municipal  

Registra parcela municipal (25%) da transferência da cota-parte do Fundo de Exportação decorrente de 10% (dez por cento) do 
produto da arrecadação do Imposto Sobre Produtos Industrializados distribuídos aos Estados proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.  

 
1.7.1.8.01.7.0.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  

Registra o valor das receitas recebidas pelos Estados por meio de transferências constitucionais da contribuição de intervenção 
no domínio econômico (Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003).   

 
1.7.1.8.01.7.1.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   

Registra o valor das receitas recebidas pelos Estados por meio de transferências constitucionais da contribuição de intervenção 
no domínio econômico (Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003).   

 
1.7.1.8.01.7.1.01.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Parcela Estadual  

Registra a parcela Estadual das receitas recebidas através de transferências constitucionais da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico – CIDE.   

 
1.7.1.8.01.7.1.02.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Parcela Municipal  

Registra a parcela municipal das receitas recebidas pelos Estados através de transferências constitucionais da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.   

 
1.7.1.8.01.7.1.03.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – 

Comercialização do Ouro   
Registra às transferências da cota-parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários referentes à comercialização do ouro.  

 
1.7.1.8.02.0.0.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  

Registra o valor da arrecadação de receita de transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais.  
 

1.7.1.8.02.1.0.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos  
Registra o valor da arrecadação da receita da cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos, para fins de geração 
de energia elétrica.  

 
1.7.1.8.02.1.1.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   

Registra o valor da arrecadação da receita da cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos, para fins de geração 
de energia elétrica.  

 
1.7.1.8.02.2.0.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM  

Registra o valor da arrecadação da receita da cota-parte da compensação financeira de recursos minerais, para fins de 
aproveitamento econômico.  

 
1.7.1.8.02.2.1.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM   

Registra o valor da arrecadação da receita da cota-parte da compensação financeira de recursos minerais, para fins de 
aproveitamento econômico.  

 

1.7.1.8.02.3.0.00.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89  
Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo.  

 
1.7.1.8.02.3.1.00.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89  

Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo.  
 

1.7.1.8.02.3.1.01.00 Royalties – Comp. Fin. pela Prod. de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo – 
PARCELA ESTADUAL (75%)  

 
1.7.1.8.02.3.1.02.00 Royalties – Comp.Fin. pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Municipal  

Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo – 
PARCELA MUNICIPAL (25%).  

 
1.7.1.8.02.4.0.00.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II  

Registra o valor da arrecadação de receita com a cota-parte royalties pelo excedente da produção do petróleo.  
 

1.7.1.8.02.4.1.00.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II   
Registra o valor da arrecadação de receita com a cota-parte royalties pelo excedente da produção do petróleo.  

 
1.7.1.8.02.5.0.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50  

Registra o valor da arrecadação de receita com a cota-parte royalties pela participação especial prevista na Lei nº 9.478/97, art. 
50.  

 
1.7.1.8.02.5.1.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita com a cota-parte royalties pela participação especial prevista na Lei nº 9.478/97, art. 
50.  

 
1.7.1.8.02.6.0.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  

Registra o valor da arrecadação de receita de transferência da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP.  
 

1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  
Registra o valor da arrecadação de receita de transferência da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP.  

 
1.7.1.8.02.9.0.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  

Registra o valor da arrecadação de receita com outras transferências decorrentes de compensação financeira proveniente da 
exploração de recursos naturais.  

 
1.7.1.8.02.9.1.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita com outras transferências decorrentes de compensação financeira proveniente da 
exploração de recursos naturais.  

 
1.7.1.8.03.0.0.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde  
Agrega o valor total das transferências correntes oriundas do Fundo Nacional de Saúde referentes ao bloco custeio das ações e 
serviços públicos de saúde, recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
1.7.1.8.03.1.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica  

Agrega o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção básica.  

 
1.7.1.8.03.1.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal  

Registra o valor de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção básica.  

 
1.7.1.8.03.1.1.01.00 Custeio de Atenção à Saúde - CEO'S e LRPD  

Registra o valor de transferências correntes do bloco custeio de Atenção à Saúde - CEO'S e LRPD.  
 

1.7.1.8.03.2.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
Agrega o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.  

 
1.7.1.8.03.2.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar   

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.  

 
1.7.1.8.03.2.1.01.00 Teto Financeiro SUS - Custeio  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes ao Teto 
Financeiro SUS - Custeio.  

 
1.7.1.8.03.2.1.02.00 FAEC - Terapia Substitutiva - TRS   

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes ao FAEC - 
Terapia Substitutiva - TRS.  

 
1.7.1.8.03.2.1.03.00 FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente Único - SIA e AIH  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes ao FAEC - 
Cirurgia Eletivas - Componente Único - SIA e AIH.  

 
1.7.1.8.03.2.1.04.00 FAEC - Outros - SIA e AIH 
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1.7.1.8.02.3.0.00.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89  
Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo.  

 
1.7.1.8.02.3.1.00.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89  

Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo.  
 

1.7.1.8.02.3.1.01.00 Royalties – Comp. Fin. pela Prod. de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo – 
PARCELA ESTADUAL (75%)  

 
1.7.1.8.02.3.1.02.00 Royalties – Comp.Fin. pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Municipal  

Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo – 
PARCELA MUNICIPAL (25%).  

 
1.7.1.8.02.4.0.00.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II  

Registra o valor da arrecadação de receita com a cota-parte royalties pelo excedente da produção do petróleo.  
 

1.7.1.8.02.4.1.00.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II   
Registra o valor da arrecadação de receita com a cota-parte royalties pelo excedente da produção do petróleo.  

 
1.7.1.8.02.5.0.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50  

Registra o valor da arrecadação de receita com a cota-parte royalties pela participação especial prevista na Lei nº 9.478/97, art. 
50.  

 
1.7.1.8.02.5.1.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita com a cota-parte royalties pela participação especial prevista na Lei nº 9.478/97, art. 
50.  

 
1.7.1.8.02.6.0.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  

Registra o valor da arrecadação de receita de transferência da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP.  
 

1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  
Registra o valor da arrecadação de receita de transferência da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP.  

 
1.7.1.8.02.9.0.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  

Registra o valor da arrecadação de receita com outras transferências decorrentes de compensação financeira proveniente da 
exploração de recursos naturais.  

 
1.7.1.8.02.9.1.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita com outras transferências decorrentes de compensação financeira proveniente da 
exploração de recursos naturais.  

 
1.7.1.8.03.0.0.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde  
Agrega o valor total das transferências correntes oriundas do Fundo Nacional de Saúde referentes ao bloco custeio das ações e 
serviços públicos de saúde, recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
1.7.1.8.03.1.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica  

Agrega o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção básica.  

 
1.7.1.8.03.1.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal  

Registra o valor de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção básica.  

 
1.7.1.8.03.1.1.01.00 Custeio de Atenção à Saúde - CEO'S e LRPD  

Registra o valor de transferências correntes do bloco custeio de Atenção à Saúde - CEO'S e LRPD.  
 

1.7.1.8.03.2.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
Agrega o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.  

 
1.7.1.8.03.2.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar   

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.  

 
1.7.1.8.03.2.1.01.00 Teto Financeiro SUS - Custeio  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes ao Teto 
Financeiro SUS - Custeio.  

 
1.7.1.8.03.2.1.02.00 FAEC - Terapia Substitutiva - TRS   

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes ao FAEC - 
Terapia Substitutiva - TRS.  

 
1.7.1.8.03.2.1.03.00 FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente Único - SIA e AIH  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes ao FAEC - 
Cirurgia Eletivas - Componente Único - SIA e AIH.  

 
1.7.1.8.03.2.1.04.00 FAEC - Outros - SIA e AIH 
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Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes ao FAEC - Outros 
- SIA e AIH.  

 
1.7.1.8.03.2.1.05.00 Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a 
Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes.  

 
1.7.1.8.03.2.1.99.00 Outras Receitas não Classificas Anteriormente  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a Outras Receitas 
não Classificadas Anteriormente.  

 
1.7.1.8.03.3.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde  

Agrega o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
vigilância em saúde.  

 
1.7.1.8.03.3.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde   

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
vigilância em saúde.  

 
1.7.1.8.03.3.1.01.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde   

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a Incentivo 
Financeiro ao Estado para vigilância em saúde.  

 
1.7.1.8.03.3.1.02.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a Incentivo 
Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas.  

 
1.7.1.8.03.3.1.03.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a Incentivo 
Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária.  

 
1.7.1.8.03.4.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica  

Agrega o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
assistência farmacêutica.  

 
1.7.1.8.03.4.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica   

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
assistência farmacêutica.  

 
1.7.1.8.03.5.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS  

Agrega o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
gestão do SUS.  

 
1.7.1.8.03.5.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS   

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
gestão do SUS.  

 
1.7.1.8.03.9.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo  

Agrega o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para ações não 
especificados anteriormente.  

 
1.7.1.8.03.9.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal  

Registra o valor total de transferências correntes do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para ações não 
especificados anteriormente.  

 
1.7.1.8.04.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de 

Saúde  
Agrega o valor total das transferências correntes oriundas do Fundo Nacional de Saúde referentes ao bloco investimento na rede 
de serviços públicos de saúde, recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
1.7.1.8.04.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica  

Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Básica.  

 
1.7.1.8.04.1.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica    

Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Básica.  

 
1.7.1.8.04.2.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada  

Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Especializada.  

 
1.7.1.8.04.2.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada  

 
Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Especializada.  

 
1.7.1.8.04.3.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde  

Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Vigilância em Saúde.  

 
1.7.1.8.04.3.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde  

Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Vigilância em Saúde.  

 
1.7.1.8.04.4.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias 

em Saúde no SUS  
Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em 
Saúde no SUS.  

 
1.7.1.8.04.4.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias 

em Saúde no SUS  
Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em 
Saúde no SUS.  

 
1.7.1.8.04.5.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS  

Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão do SUS.  

 
1.7.1.8.04.5.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS  

Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão do SUS.  

 
1.7.1.8.04.6.0.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente  

Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente.  

 
1.7.1.8.04.6.1.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente  

Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente.  

 
1.7.1.8.05.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  

Registra o valor total dos recursos de transferências da União recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao 
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, compreendendo os repasses referentes ao salário-educação e 
demais programas do FNDE.  

 
1.7.1.8.05.1.0.00.00 Transferências do Salário-Educação  

Registra o valor dos recursos de transferência da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios a título de Salário-
Educação, na forma da Lei 10.832/03.  

 
1.7.1.8.05.1.1.00.00 Transferências do Salário-Educação   

Registra o valor dos recursos de transferência da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios a título de Salário-
Educação, na forma da Lei 10.832/03.  

 
1.7.1.8.05.2.0.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios referentes ao Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE.   

 
1.7.1.8.05.2.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios referentes ao Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE.   

 
1.7.1.8.05.3.0.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 
1.7.1.8.05.3.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 
1.7.1.8.05.4.0.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE . Lei nº 10.880, de 09/06/04.  

 
1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE . Lei nº 10.880, de 09/06/04.  

 
1.7.1.8.05.9.0.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  

Registra o valor total de outros recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao 
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, não classificados nos itens anteriores e que não sejam repassados 
por meio de convênios.  

 
1.7.1.8.05.9.1.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  

Registra o valor total de outros recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao 
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, não classificados nos itens anteriores e que não sejam repassados 
por meio de convênios.  
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Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Especializada.  

 
1.7.1.8.04.3.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde  

Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Vigilância em Saúde.  

 
1.7.1.8.04.3.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde  

Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Vigilância em Saúde.  

 
1.7.1.8.04.4.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias 

em Saúde no SUS  
Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em 
Saúde no SUS.  

 
1.7.1.8.04.4.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias 

em Saúde no SUS  
Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em 
Saúde no SUS.  

 
1.7.1.8.04.5.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS  

Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão do SUS.  

 
1.7.1.8.04.5.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS  

Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão do SUS.  

 
1.7.1.8.04.6.0.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente  

Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente.  

 
1.7.1.8.04.6.1.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente  

Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente.  

 
1.7.1.8.05.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  

Registra o valor total dos recursos de transferências da União recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao 
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, compreendendo os repasses referentes ao salário-educação e 
demais programas do FNDE.  

 
1.7.1.8.05.1.0.00.00 Transferências do Salário-Educação  

Registra o valor dos recursos de transferência da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios a título de Salário-
Educação, na forma da Lei 10.832/03.  

 
1.7.1.8.05.1.1.00.00 Transferências do Salário-Educação   

Registra o valor dos recursos de transferência da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios a título de Salário-
Educação, na forma da Lei 10.832/03.  

 
1.7.1.8.05.2.0.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios referentes ao Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE.   

 
1.7.1.8.05.2.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios referentes ao Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE.   

 
1.7.1.8.05.3.0.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 
1.7.1.8.05.3.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 
1.7.1.8.05.4.0.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE . Lei nº 10.880, de 09/06/04.  

 
1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  

Registra o valor dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE . Lei nº 10.880, de 09/06/04.  

 
1.7.1.8.05.9.0.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  

Registra o valor total de outros recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao 
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, não classificados nos itens anteriores e que não sejam repassados 
por meio de convênios.  

 
1.7.1.8.05.9.1.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  

Registra o valor total de outros recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao 
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, não classificados nos itens anteriores e que não sejam repassados 
por meio de convênios.  

 



130 2ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

1.7.1.8.06.0.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  
Registra o valor total dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, atendidos os 
limites, critérios, prazos e demais condições fixados no anexo a Lei Complementar nº 87 de 13/09/96, com base no produto de 
arrecadação do Imposto Estadual Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.  

 
1.7.1.8.06.1.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  

Registra o valor total dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, atendidos os 
limites, critérios, prazos e demais condições fixados no anexo a Lei Complementar nº 87 de 13/09/96, com base no produto de 
arrecadação do Imposto Estadual Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.  

 
1.7.1.8.06.1.0.01.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96   

Registra o valor total dos recursos de transferências da União aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, atendidos os 
limites, critérios, prazos e demais condições fixados no anexo a Lei Complementar nº 87 de 13/09/96, com base no produto de 
arrecadação do Imposto Estadual Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.  

 
1.7.1.8.09.0.0.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB  
Agrega o valor total dos recursos de transferências da União para complementação do FUNDEB, recebidos pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, não podendo ser utilizado este item para o registro do ganho apurado nas operações do FUNDEB.  

 
1.7.1.8.09.1.0.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB  
Agrega o valor total dos recursos de transferências da União para complementação do FUNDEB, recebidos pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, não podendo ser utilizado este item para o registro do ganho apurado nas operações do FUNDEB.  

 
1.7.1.8.09.1.1.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB  
Registra o valor total dos recursos de transferências da União para complementação do FUNDEB, recebidos pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, não podendo ser utilizado este item para o registro do ganho apurado nas operações do FUNDEB.  

 
1.7.1.8.10.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  

Registra o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou 
com suas entidades, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas 
correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poderá integrar o orçamento da 
seguridade social da União.  

 
1.7.1.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS  

Registra o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados com a saúde, para realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade 
transferidora não poderá integrar o orçamento da seguridade social da União.  

 
1.7.1.8.10.1.1.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS   

Registra o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados com a saúde, para realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade 
transferidora não poderá integrar o orçamento da seguridade social da União.  

 
1.7.1.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação  

Registra o valor da receita de transferências de convênios da União destinadas a programas de educação.  
 

1.7.1.8.10.2.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -   
Registra o valor da receita de transferências de convênios da União destinadas a programas de educação.  

 
1.7.1.8.10.3.0.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social  

Registra o valor da receita de transferências de convênios da União destinadas a programas de assistência social, 
compreendendo as transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Não estão incluídas nesta rubrica as 
transferências destinadas aos programas de combate à fome.  

 
1.7.1.8.10.3.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social  

Registra o valor da receita de transferências de convênios da União destinadas a programas de assistência social, 
compreendendo as transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Não estão incluídas nesta rubrica as 
transferências destinadas aos programas de combate à fome.  

 
1.7.1.8.10.4.0.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome  

Registra o valor da receita de transferências de convênios da União destinadas a programas de combate à Fome.  
 

1.7.1.8.10.4.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome  
Registra o valor da receita de transferências de convênios da União destinadas a programas de combate à Fome.  

 
1.7.1.8.10.5.0.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico  

Registra o valor da receita de transferências de convênios da União destinadas a programas de saneamento básico.  
 

1.7.1.8.10.5.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico  
Registra o valor da receita de transferências de convênios da União destinadas a programas de saneamento básico.  

 
1.7.1.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União  

Registra o valor da receita de outras transferências de convênios da União, não compreendidas nos itens anteriores.  
 

1.7.1.8.10.9.1.00.00 Outras Transferências de Convênios da União   
Registra o valor da receita de outras transferências de convênios da União, não compreendidas nos itens anteriores.  

 
1.7.1.8.11.0.0.00.00 Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo  

Registra o valor da receita de outras transferências de recursos Fundo a Fundo da União para Estados, Distrito Federal e  
Municípios, não compreendidas nos itens anteriores.  

 

1.7.1.8.11.1.0.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen -Principal  
Registra o valor da receita das transferências de recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen, a título de transferência 
obrigatória aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
1.7.1.8.11.1.1.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen  

Registra o valor da receita das transferências de recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen, a título de transferência 
obrigatória aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
1.7.1.8.11.2.0.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Cultura  

Registra o valor da receita das transferências de recursos do Fundo Nacional de Cultura aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  
 

1.7.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências da União  
Registra o valor total das receitas recebidas por meio de outras transferências da União que não se enquadram nos itens 
anteriores.  

 
1.7.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de outras transferências da União que não se enquadram nos itens 
anteriores.  

 
1.7.1.8.99.1.1.00.00 Outras Transferências da União  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de outras transferências da União que não se enquadram nos itens 
anteriores.  

 
1.7.1.8.99.1.1.01.00 Auxílio aos Estados Exportadores  

Registra as transferências da União ao Estado, atendidos os limites, critérios, prazos e demais condições, fixados no anexo à Lei 
Complementar Nº 87 de 13/09/96 com base no produto de arrecadação do Imposto Estadual sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS.  

 
1.7.1.8.99.1.1.02.00 Transf. de  Recursos  Adicionais para Ações de Defesa Civil  

Registra as transferências da União para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimentos de 
serviços essenciais causados por tempestades, enchentes, desabamentos e incêndios no território paranaense.  

 
1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente  

Registra as  outras transferências da União não classificadas anteriormente.  
 

1.7.3.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Municípios e de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como correntes.  

 
1.7.3.0.00.1.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Municípios e de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como correntes.  

 
1.7.3.0.00.1.1.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Municípios e de suas entidades, decorrentes de 
doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender 
despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.4.0.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.4.8.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes. Específica para transferências aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  

 
1.7.4.8.10.0.0.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega o valor total dos recursos oriundos instituições privadas, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, 
não especificados anteriormente, destinados a custear despesas correntes.  

 
1.7.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega o valor total dos recursos oriundos instituições privadas, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, 
não especificados anteriormente, destinados a custear despesas correntes.  

 
1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal  

Registra o valor total dos recursos oriundos instituições privadas, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, 
não especificados anteriormente, destinados a custear despesas correntes.  

 
1.7.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.5.0.00.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.5.0.00.1.1.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 
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1.7.1.8.11.1.0.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen -Principal  
Registra o valor da receita das transferências de recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen, a título de transferência 
obrigatória aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
1.7.1.8.11.1.1.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen  

Registra o valor da receita das transferências de recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen, a título de transferência 
obrigatória aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
1.7.1.8.11.2.0.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Cultura  

Registra o valor da receita das transferências de recursos do Fundo Nacional de Cultura aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  
 

1.7.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências da União  
Registra o valor total das receitas recebidas por meio de outras transferências da União que não se enquadram nos itens 
anteriores.  

 
1.7.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de outras transferências da União que não se enquadram nos itens 
anteriores.  

 
1.7.1.8.99.1.1.00.00 Outras Transferências da União  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de outras transferências da União que não se enquadram nos itens 
anteriores.  

 
1.7.1.8.99.1.1.01.00 Auxílio aos Estados Exportadores  

Registra as transferências da União ao Estado, atendidos os limites, critérios, prazos e demais condições, fixados no anexo à Lei 
Complementar Nº 87 de 13/09/96 com base no produto de arrecadação do Imposto Estadual sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS.  

 
1.7.1.8.99.1.1.02.00 Transf. de  Recursos  Adicionais para Ações de Defesa Civil  

Registra as transferências da União para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimentos de 
serviços essenciais causados por tempestades, enchentes, desabamentos e incêndios no território paranaense.  

 
1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente  

Registra as  outras transferências da União não classificadas anteriormente.  
 

1.7.3.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Municípios e de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como correntes.  

 
1.7.3.0.00.1.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Municípios e de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como correntes.  

 
1.7.3.0.00.1.1.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Municípios e de suas entidades, decorrentes de 
doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender 
despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.4.0.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.4.8.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes. Específica para transferências aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  

 
1.7.4.8.10.0.0.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega o valor total dos recursos oriundos instituições privadas, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, 
não especificados anteriormente, destinados a custear despesas correntes.  

 
1.7.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega o valor total dos recursos oriundos instituições privadas, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, 
não especificados anteriormente, destinados a custear despesas correntes.  

 
1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal  

Registra o valor total dos recursos oriundos instituições privadas, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, 
não especificados anteriormente, destinados a custear despesas correntes.  

 
1.7.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.5.0.00.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.5.0.00.1.1.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 
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Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas correntes  relacionadas as Ações de Combate ao Coronavírus.  

 
1.7.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas correntes  não classificadas anteriormente.  

 
1.7.5.8.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.5.8.01.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB  
Registra o valor total dos recursos de transferências recebidos diretamente do FUNDEB, pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, independente do valor que foi deduzido no ente para a formação do FUNDEB.  

 
1.7.5.8.01.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB  
Registra o valor total dos recursos de transferências recebidos diretamente do FUNDEB, pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, independente do valor que foi deduzido no ente para a formação do FUNDEB.  

 
1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal  
Registra o valor total dos recursos de transferências recebidos diretamente do FUNDEB, pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, independente do valor que foi deduzido no ente para a formação do FUNDEB.  

 
1.7.5.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais  

Registra o valor da receita de outras transferências multigovernamentais, não classificadas nos itens anteriores.  
 

1.7.5.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais  
Registra o valor da receita de outras transferências multigovernamentais, não classificadas nos itens anteriores.  

 
1.7.6.0.00.0.0.00.00 Transferências do Exterior  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.6.8.00.0.0.00.00 Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes. Específica para 
transferências aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
1.7.6.8.01.0.0.00.00 Transferência de Convênios do Exterior  

Agrega o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados com organismos e fundos internacionais, governos estrangeiros 
e instituições privadas internacionais.  

 
1.7.6.8.01.1.0.00.00 Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde  

Agrega o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados com organismos e fundos internacionais, governos estrangeiros 
e instituições privadas internacionais, especificamente destinados a programas de saúde.  

 
1.7.6.8.10.0.0.00.00 Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados com organismos e fundos internacionais, governos estrangeiros 
e instituições privadas internacionais, não especificados nos itens anteriores.  

 
1.7.6.8.10.1.0.00.00 Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente  

Registra o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados com organismos e fundos internacionais, governos 
estrangeiros e instituições privadas internacionais, não especificados nos itens anteriores.  

 
1.7.7.0.00.0.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de pessoas físicas, decorrentes de doações, contratos, 
acordos, ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.7.0.00.1.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de pessoas físicas, decorrentes de doações, contratos, 
acordos, ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas   

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de pessoas físicas, decorrentes de doações, contratos, 
acordos, ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
1.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes  

Agrega recursos não classificáveis nas origens de receitas correntes anteriores.  
 

1.9.1.0.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  
Agrega receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades.  

 
1.9.1.0.01.0.0.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 

 
Agrega receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la.  

 
1.9.1.0.01.1.0.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica  

Agrega receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la.  

 
1.9.1.0.01.1.1.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  

Registra receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la.  

 
1.9.1.0.01.1.1.01.00 Multas de Poluição de Águas  

Registra as receitas provenientes de penalidades pecuniárias que visam punir o infrator pela poluição de águas. Multas e juros de 
mora devido a lançamento de óleos, produtos oleosos e substâncias químicas tóxicas nas águas públicas.  

 
1.9.1.0.01.1.1.02.00 Multas Previstas na Legislação do Corpo de Bombeiros do  FUNESP/PR  

Registra as receitas provenientes das multas previstas na Legislação do Corpo de Bombeiros no Fundo Especial de Segurança 
Pública do Estado do Paraná – FUNESP/PR.  

 
1.9.1.0.01.1.1.03.00 Multas Previstas na Legislação Sanitária - FUNSAÚDE  

Registra o valor total da arrecadação com multas e juros de mora aplicados com o fim de punir a quem transgride o disposto na 
legislação sanitária. Devidas quando da infração, fraude, falsificação e adulteração das matérias-primas e produtos 
farmacêuticos, bem como quaisquer produtos ou insumos que interessem à saúde pública.  

 
1.9.1.0.01.1.1.04.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito  

Registra as receitas provenientes de multas e juros de mora por infração ao código de trânsito brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 
23/09/97).  

 
1.9.1.0.01.1.1.05.00 Multas Previstas  Legislação de Trânsito -  FUNESP/PR  

Registra a parcela do produto da arrecadação das Multas por Infração ao Código de Trânsito Brasileiro a ser aplicada no Fundo 
Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná – FUNESP/PR.  

 
1.9.1.0.01.1.1.06.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito -   FUNRESTRAN  

Registra a parcela do produto da arrecadação das Multas por Infração ao Código de Trânsito Brasileiro a ser aplicada pelo Fundo 
de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN.  

 
1.9.1.0.01.1.1.07.00 Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário  de  Passageiros e Cargas  

Registra as receitas provenientes de multas cobradas por infrações das legislações de operação do transporte rodoviário de 
passageiros e cargas, bem como dos contratos de concessão de serviços de transporte rodoviário.  

 
1.9.1.0.01.1.1.08.00 Outras Multas Previstas na Legislação de Trânsito  

Registra as receitas provenientes de Outras Multas por Infração ao Código de Trânsito Brasileiro aplicadas pelos Órgãos 
arrecadadores de multas de trânsito. 

1.9.1.0.01.1.1.09.00 Multas por Infração à Lei de Execuções Penais - FUPEN  
Alínea destinada a registrar as receitas provenientes de multas por infração à Lei de Execuções Penais.  

 
1.9.1.0.01.1.1.10.00 Multas por Infração à Legislação do Fundo de Equipamento Agropecuário - FEAP  

Registra as receitas provenientes de multas por infração a legislação do Fundo de Equipamento Agropecuário - FEAP.  
 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas  
Registra as receitas provenientes de multas e juros de mora que não se enquadram nas demais alíneas da rubrica, mas que, 
dado o seu caráter eventual e esporádico não justifica a abertura de alíneas próprias.  

 
1.9.1.0.01.1.1.12.00 Multas Aplicada pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON  

Registra as receitas provenientes de multas e juros de mora aplicadas pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON.  
 

1.9.1.0.01.1.1.13.00 Outras Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas  
Registra as receitas provenientes de multas e juros de mora aplicadas pelo Fundo Estadual do Tribunal de Contas - FETC.  

 
1.9.1.0.01.1.1.14.00 Multas Decorrentes do Descumprimento de Cláusula Penal de Compromisso de Ajustamento e Conduta  

Registra as receitas provenientes do Descumprimento de Cláusula Penal de Compromisso de Ajustamento e Conduta, destinado 
ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos- FEID.  

 
1.9.1.0.01.1.2.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros  

Registra receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la.  (O 9º e o 10º dígitos deverão ser reservados para o detalhamento da multa de origem, por exemplo: 
1.9.1.0.01.1.2.09.00  Multas e Juros  sobre a multa aplicada pelo FUPEN).  

 
1.9.1.0.01.1.3.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa  

Registra receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la, inscritas em Dívida Ativa.  (O 9º e o 10º dígitos deverão ser reservados para o detalhamento da multa de origem, por 
exemplo: 1.9.1.0.01.1.3.09.00  Multas e Juros  sobre a multa aplicada pelo FUPEN).  

 
1.9.1.0.06.0.0.00.00 Multas por Danos Ambientais  

Agrega receitas provenientes de multas aplicadas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  
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Agrega receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la.  

 
1.9.1.0.01.1.0.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica  

Agrega receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la.  

 
1.9.1.0.01.1.1.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  

Registra receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la.  

 
1.9.1.0.01.1.1.01.00 Multas de Poluição de Águas  

Registra as receitas provenientes de penalidades pecuniárias que visam punir o infrator pela poluição de águas. Multas e juros de 
mora devido a lançamento de óleos, produtos oleosos e substâncias químicas tóxicas nas águas públicas.  

 
1.9.1.0.01.1.1.02.00 Multas Previstas na Legislação do Corpo de Bombeiros do  FUNESP/PR  

Registra as receitas provenientes das multas previstas na Legislação do Corpo de Bombeiros no Fundo Especial de Segurança 
Pública do Estado do Paraná – FUNESP/PR.  

 
1.9.1.0.01.1.1.03.00 Multas Previstas na Legislação Sanitária - FUNSAÚDE  

Registra o valor total da arrecadação com multas e juros de mora aplicados com o fim de punir a quem transgride o disposto na 
legislação sanitária. Devidas quando da infração, fraude, falsificação e adulteração das matérias-primas e produtos 
farmacêuticos, bem como quaisquer produtos ou insumos que interessem à saúde pública.  

 
1.9.1.0.01.1.1.04.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito  

Registra as receitas provenientes de multas e juros de mora por infração ao código de trânsito brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 
23/09/97).  

 
1.9.1.0.01.1.1.05.00 Multas Previstas  Legislação de Trânsito -  FUNESP/PR  

Registra a parcela do produto da arrecadação das Multas por Infração ao Código de Trânsito Brasileiro a ser aplicada no Fundo 
Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná – FUNESP/PR.  

 
1.9.1.0.01.1.1.06.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito -   FUNRESTRAN  

Registra a parcela do produto da arrecadação das Multas por Infração ao Código de Trânsito Brasileiro a ser aplicada pelo Fundo 
de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN.  

 
1.9.1.0.01.1.1.07.00 Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário  de  Passageiros e Cargas  

Registra as receitas provenientes de multas cobradas por infrações das legislações de operação do transporte rodoviário de 
passageiros e cargas, bem como dos contratos de concessão de serviços de transporte rodoviário.  

 
1.9.1.0.01.1.1.08.00 Outras Multas Previstas na Legislação de Trânsito  

Registra as receitas provenientes de Outras Multas por Infração ao Código de Trânsito Brasileiro aplicadas pelos Órgãos 
arrecadadores de multas de trânsito. 

1.9.1.0.01.1.1.09.00 Multas por Infração à Lei de Execuções Penais - FUPEN  
Alínea destinada a registrar as receitas provenientes de multas por infração à Lei de Execuções Penais.  

 
1.9.1.0.01.1.1.10.00 Multas por Infração à Legislação do Fundo de Equipamento Agropecuário - FEAP  

Registra as receitas provenientes de multas por infração a legislação do Fundo de Equipamento Agropecuário - FEAP.  
 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas  
Registra as receitas provenientes de multas e juros de mora que não se enquadram nas demais alíneas da rubrica, mas que, 
dado o seu caráter eventual e esporádico não justifica a abertura de alíneas próprias.  

 
1.9.1.0.01.1.1.12.00 Multas Aplicada pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON  

Registra as receitas provenientes de multas e juros de mora aplicadas pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON.  
 

1.9.1.0.01.1.1.13.00 Outras Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas  
Registra as receitas provenientes de multas e juros de mora aplicadas pelo Fundo Estadual do Tribunal de Contas - FETC.  

 
1.9.1.0.01.1.1.14.00 Multas Decorrentes do Descumprimento de Cláusula Penal de Compromisso de Ajustamento e Conduta  

Registra as receitas provenientes do Descumprimento de Cláusula Penal de Compromisso de Ajustamento e Conduta, destinado 
ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos- FEID.  

 
1.9.1.0.01.1.2.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros  

Registra receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la.  (O 9º e o 10º dígitos deverão ser reservados para o detalhamento da multa de origem, por exemplo: 
1.9.1.0.01.1.2.09.00  Multas e Juros  sobre a multa aplicada pelo FUPEN).  

 
1.9.1.0.01.1.3.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa  

Registra receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, quando: i) a aplicação da multa for 
determinada por dispositivos legais que não possuam códigos de natureza de receita específicos para o recolhimento; e ii) 
quando o destinatário da totalidade da receita auferida por meio da aplicação da multa for a própria Unidade responsável por 
aplicá-la, inscritas em Dívida Ativa.  (O 9º e o 10º dígitos deverão ser reservados para o detalhamento da multa de origem, por 
exemplo: 1.9.1.0.01.1.3.09.00  Multas e Juros  sobre a multa aplicada pelo FUPEN).  

 
1.9.1.0.06.0.0.00.00 Multas por Danos Ambientais  

Agrega receitas provenientes de multas aplicadas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  
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1.9.1.0.06.1.0.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais  
Agrega receitas provenientes de sanções administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente aplicadas 
por órgãos fiscalizadores.  

 
1.9.1.0.06.1.1.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal  

Registra receitas provenientes de sanções administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 
aplicadas por órgãos fiscalizadores.  

 
1.9.1.0.06.1.2.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros  

Registra receitas provenientes de multas e juros sobre as  sanções administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente aplicadas por órgãos fiscalizadores.  

 
1.9.1.0.09.0.0.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos  

Agrega receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
1.9.1.0.09.1.0.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos  

Agrega receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
1.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  

Registra receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
1.9.1.0.13.00.00.00 Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.  

Agrega as receitas que se originaram de multas por infrações cometidas por pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos 
atos lesivos previstos na Lei nº 12.846, de 2013.  

 
1.9.1.0.13.10.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização  

Agrega as receitas que se originaram de multas por infração cometidas por pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos 
atos lesivos previstos na Lei nº 12.846, de 2013, aplicadas através de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, 
conforme Art. 6º, inciso I da Lei no 12.846, de 2013.  

 
1.9.1.0.13.20.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Acordos de Leniência  

Agrega as receitas que se originaram de multas por infração cometidas por pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos 
atos lesivos previstos na Lei no 12.846, de 2013, aplicadas através do Acordo de Leniência previsto no §2o do art. 16 da Lei no 
12.846, de 2013.  

 
1.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  

Agrega as receitas oriundas de indenizações, restituições e ressarcimentos ao ente público.  
 

1.9.2.3.00.0.0.00.00 Ressarcimentos  
Agrega recursos referentes a ressarcimentos recebidos pelo ente público.  

 
1.9.2.3.02.0.0.00.00 Ressarcimento de Custos  

Agrega receitas oriundas do ressarcimento de custos  
 

1.9.2.3.02.1.0.00.00 Ressarcimento de Custos  
Agrega receitas oriundas do ressarcimento de custos  

 
1.9.2.3.02.1.1.00.00 Ressarcimento de Custos - Principal  

Agrega receitas oriundas do ressarcimento de custos  
 

1.9.2.8.00.0.0.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
1.9.2.8.01.0.0.00.00 Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas oriundas de indenizações ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal  
Agrega as receitas oriundas de indenizações ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
1.9.2.8.02.0.0.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

1.9.2.8.02.1.0.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
1.9.2.8.02.1.1.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

1.9.2.8.02.1.1.01.00 Restituições de Recursos Recebidos do SUS   
Registra as receitas oriundas de restituições de recursos recebidos do SUS específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
1.9.2.8.02.9.0.00.00 Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega outras receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas 
anteriormente.  

 
1.9.2.8.02.9.1.00.00 Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega outras receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas 
anteriormente.  

 
1.9.2.8.02.9.1.01.00 Devolução de Benefícios  

Registra receitas oriundas de devolução de benefícios, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas anteriormente.  
 

1.9.2.8.02.9.1.02.00 Restituição Taxa de Administração 

 
Registra receitas oriundas de restituição de taxa de administração, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas 
anteriormente.  

 
1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições  

Registra receitas oriundas de outras restituições, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas anteriormente.  
 

1.9.2.8.03.0.0.00.00 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de ressarcimentos ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
1.9.2.8.03.1.0.00.00 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas oriundas de ressarcimentos ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

1.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes  
Agrega receitas auferidas pela União não abarcadas pelos itens anteriores  

 
1.9.9.0.01.0.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.01.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.01.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo 
de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

  
 

1.9.9.0.01.1.1.01.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça  
Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

  
 

1.9.9.0.01.1.1.01.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público  
Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Ministério Público, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

  
 

1.9.9.0.01.1.1.01.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas  
Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Tribunal de Contas, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.01.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Assembleia Legislativa, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.01.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Defensoria Pública, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.02.00 Outras Receitas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS    

Agrega as receitas intra-orçamentárias oriundas dos  repasses referentes a Lei 18.469 de 30 de abril de 2015 dos Royalties de 
Itaipu.  

 
1.9.9.0.01.1.1.02.01 Outras Receitas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Lei 18.469/15  

Registra as receitas intra-orçamentárias oriundas dos  repasses referentes a Lei 18.469 de 30 de abril de 2015 dos Royalties de 
Itaipu.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Parcelamento, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo 
de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação. 
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Registra receitas oriundas de restituição de taxa de administração, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas 
anteriormente.  

 
1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições  

Registra receitas oriundas de outras restituições, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas anteriormente.  
 

1.9.2.8.03.0.0.00.00 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de ressarcimentos ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
1.9.2.8.03.1.0.00.00 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios  

Agrega as receitas oriundas de ressarcimentos ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

1.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes  
Agrega receitas auferidas pela União não abarcadas pelos itens anteriores  

 
1.9.9.0.01.0.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.01.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.01.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo 
de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

  
 

1.9.9.0.01.1.1.01.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça  
Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

  
 

1.9.9.0.01.1.1.01.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público  
Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Ministério Público, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

  
 

1.9.9.0.01.1.1.01.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas  
Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Tribunal de Contas, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.01.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Assembleia Legislativa, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.01.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Defensoria Pública, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.02.00 Outras Receitas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS    

Agrega as receitas intra-orçamentárias oriundas dos  repasses referentes a Lei 18.469 de 30 de abril de 2015 dos Royalties de 
Itaipu.  

 
1.9.9.0.01.1.1.02.01 Outras Receitas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Lei 18.469/15  

Registra as receitas intra-orçamentárias oriundas dos  repasses referentes a Lei 18.469 de 30 de abril de 2015 dos Royalties de 
Itaipu.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Parcelamento, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo 
de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação. 



136 2ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097
 

 
1.9.9.0.01.1.1.03.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público- Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.07 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - de multas e juros do parcelamento, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.01.1.1.03.08 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Atualização - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - de atualização do parcelamento, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
1.9.9.0.03.0.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores  

Agrega as receitas relativas a compensações financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores.  

 
1.9.9.0.03.1.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores  

Agrega as receitas relativas a compensações financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores.  

 
1.9.9.0.03.1.1.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal  

Registra as receitas relativas a compensações financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores.  

 
1.9.9.0.03.1.2.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -  

Multas e Juros  
Registra as receitas relativas a compensações financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores.  

 
1.9.9.0.11.0.0.00.00 Variação Cambial  

Agrega o valor total da receita financeira relativa às diferenças, para maior, de câmbio ocorridas em depósitos bancários ou 
transferências de recursos financeiros em moeda estrangeira.  

 
1.9.9.0.11.1.0.00.00 Variação Cambial  

Agrega o valor total da receita financeira relativa às diferenças, para maior, de câmbio ocorridas em depósitos bancários ou 
transferências de recursos financeiros em moeda estrangeira.  

 
1.9.9.0.11.1.1.00.00 Variação Cambial  

Agrega o valor total da receita financeira relativa às diferenças, para maior, de câmbio ocorridas em depósitos bancários ou 
transferências de recursos financeiros em moeda estrangeira.  

 
1.9.9.0.12.0.0.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência  

Agrega as receitas relativas a encargos legais pela inscrição em Dívida Ativa e as receitas de ônus de sucumbência.  
 

1.9.9.0.12.2.0.00.00 Ônus de Sucumbência  
Agrega as receitas provenientes de sentença judicial que condena o vencido a pagar honorários advocatícios de sucumbência, 
no caso dos advogados públicos, nos termos do art. 85, caput e § 19, do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015.  

 
1.9.9.0.12.2.1.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal  

Registra as receitas recolhidas pela parte vencida a título de pagamento de despesas nos processos em que a União figura como 
parte vencedora.  

 
1.9.9.0.99.0.0.00.00 Outras Receitas  

Agrega receitas que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.1.0.00.00 Outras Receitas - Primárias  
Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
1.9.9.0.99.1.1.00.00 Outras Receitas - Primárias  

Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.1.1.01.00 Outras Receitas - Primárias  
Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal  

Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.1.1.99.00 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente  
Registra receitas primárias referente a outros  Repasses que não foram classificadas anteriormente.  

 
1.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV)  

Registra receitas primárias referente a Requisições de Pequeno Valor (RPV) que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais   
Registra receitas primárias referente a Repasse para Benefícios Assistenciais que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
1.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde   

Registra receitas primárias referente a Repasse para Benefícios Saúde que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE  
Registra as receitas intra-orçamentárias oriundas dos repasses referentes a Folha de Parcela Autônoma de Equivalência (PAE).  

 
1.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente  

Registra demais receitas primárias referente a outros  Repasses que não foram classificadas anteriormente.  
 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa  
Registra receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
1.9.9.0.99.2.0.00.00 Outras Receitas - Financeiras  

Agrega receitas financeiras que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.2.1.00.00  Recurso Extra Orçamentário - Depósito Restituível  
Registrar a receita extra orçamentaria oriundas dos Depósitos Restituíveis a Terceiros.  

 
2.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas de Capital  

Agrega as receitas de capital, que são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; 
da conversão, em espécie, de bens e direitos; além dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.  

 
2.1.0.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito  

Agrega as operações de crédito, que são compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão 
e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Equipara-se, 
ainda, à operação de crédito, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação.  

 
2.1.1.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno  

Agrega as operações de crédito internas, que compreendem os recursos decorrentes da colocação no mercado interno de títulos 
públicos, financiamentos ou empréstimos obtidos no país junto a entidades estatais ou particulares.  

 
2.1.1.8.00.0.0.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios  

Agrega as operações de crédito internas, que compreendem os recursos decorrentes da colocação no mercado interno de títulos 
públicos, financiamentos ou empréstimos obtidos no país junto a entidades estatais ou particulares. Específica para operações de 
crédito internas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2.1.1.8.01.0.0.00.00 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios  

Agrega o valor da arrecadação com operação de crédito internas de Estados, Distrito Federal e Municípios.  
 

2.1.1.8.01.1.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação  
Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito internas relativas a programas de educação.  

 
2.1.1.8.01.2.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde  

Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito internas relativas a programas de saúde.  
 

2.1.1.8.01.3.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento  
Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito internas relativas a programas de saneamento.  

 
2.1.1.8.01.4.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente  

Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito internas relativas a programas de meio ambiente.  
 

2.1.1.8.01.5.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública  
Registra o valor da arrecadação da receita com operações de crédito internas relativas a programas de modernização da 
máquina pública.  

 
2.1.1.8.01.6.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual  

Registra o valor da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.  
 

2.1.1.8.01.6.1.00.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual  
Registra o valor da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.  

 
2.1.1.8.01.6.1.01.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual  

Registra o valor da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.  
 

2.1.1.8.01.6.1.01.01 BB - Refinanciamento Dívida Copel - BB ag. 3793-1 c.c 13.071-0  
Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito interna do refinanciamento da dívida da Copel com o BB 
que ingressa ag. 3793-1 c.c.13.071-0.  
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1.9.9.0.99.1.1.01.00 Outras Receitas - Primárias  
Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal  

Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.1.1.99.00 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente  
Registra receitas primárias referente a outros  Repasses que não foram classificadas anteriormente.  

 
1.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV)  

Registra receitas primárias referente a Requisições de Pequeno Valor (RPV) que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais   
Registra receitas primárias referente a Repasse para Benefícios Assistenciais que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
1.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde   

Registra receitas primárias referente a Repasse para Benefícios Saúde que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE  
Registra as receitas intra-orçamentárias oriundas dos repasses referentes a Folha de Parcela Autônoma de Equivalência (PAE).  

 
1.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente  

Registra demais receitas primárias referente a outros  Repasses que não foram classificadas anteriormente.  
 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa  
Registra receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
1.9.9.0.99.2.0.00.00 Outras Receitas - Financeiras  

Agrega receitas financeiras que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

1.9.9.0.99.2.1.00.00  Recurso Extra Orçamentário - Depósito Restituível  
Registrar a receita extra orçamentaria oriundas dos Depósitos Restituíveis a Terceiros.  

 
2.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas de Capital  

Agrega as receitas de capital, que são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; 
da conversão, em espécie, de bens e direitos; além dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.  

 
2.1.0.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito  

Agrega as operações de crédito, que são compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão 
e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Equipara-se, 
ainda, à operação de crédito, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação.  

 
2.1.1.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno  

Agrega as operações de crédito internas, que compreendem os recursos decorrentes da colocação no mercado interno de títulos 
públicos, financiamentos ou empréstimos obtidos no país junto a entidades estatais ou particulares.  

 
2.1.1.8.00.0.0.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios  

Agrega as operações de crédito internas, que compreendem os recursos decorrentes da colocação no mercado interno de títulos 
públicos, financiamentos ou empréstimos obtidos no país junto a entidades estatais ou particulares. Específica para operações de 
crédito internas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2.1.1.8.01.0.0.00.00 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios  

Agrega o valor da arrecadação com operação de crédito internas de Estados, Distrito Federal e Municípios.  
 

2.1.1.8.01.1.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação  
Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito internas relativas a programas de educação.  

 
2.1.1.8.01.2.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde  

Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito internas relativas a programas de saúde.  
 

2.1.1.8.01.3.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento  
Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito internas relativas a programas de saneamento.  

 
2.1.1.8.01.4.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente  

Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito internas relativas a programas de meio ambiente.  
 

2.1.1.8.01.5.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública  
Registra o valor da arrecadação da receita com operações de crédito internas relativas a programas de modernização da 
máquina pública.  

 
2.1.1.8.01.6.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual  

Registra o valor da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.  
 

2.1.1.8.01.6.1.00.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual  
Registra o valor da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.  

 
2.1.1.8.01.6.1.01.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual  

Registra o valor da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.  
 

2.1.1.8.01.6.1.01.01 BB - Refinanciamento Dívida Copel - BB ag. 3793-1 c.c 13.071-0  
Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito interna do refinanciamento da dívida da Copel com o BB 
que ingressa ag. 3793-1 c.c.13.071-0.  
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2.1.1.9.00.0.0.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno  
Agrega receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno não contempladas nos itens anteriores.  

 
2.1.1.9.00.1.0.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno  

Agrega receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno não contempladas nos itens anteriores.  
 

2.1.1.9.00.1.1.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno   
Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno não contempladas nos itens anteriores.  

 
2.1.1.9.00.1.1.01.00 BNDES-Proinvest BB ag. 3793-1 c.c. 10.372-1  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno com BNDES-Proinvest que ingressa no 
BB ag. 3793-1 c.c. 10.372-1.  

 
2.1.1.9.00.1.1.02.00 BB - Rotas do Desenvolvimento - BB ag. 3793-1 c.c. 11.714-5  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno com BB - Rotas do Desenvolvimento 
que ingressa no BB ag. 3793-1 c.c. 11.714-5.  

 
2.1.1.9.00.1.1.03.00 BNDES-Fundo Social BB ag. 3793-1 c.c. 10.10.588-0  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno com BNDES-Proinvest que ingressa no 
BB ag. 3793-1 c.c. 10.10.588-0.  

 
2.1.1.9.00.1.1.05.00 CEF- PAC - da Mobilidade ag. 3153/006 c.c.100.636-3  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno PAC - da Mobilidade que ingressa na 
CEF ag. 3153/006 c.c.100.636-3.  

 
2.1.1.9.00.1.1.06.00 CEF- PAC - da Mobilidade ag. 3153/006 c.c.100.637-1  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno PAC - da Mobilidade que ingressa na 
CEF ag. 3153/006 c.c.100.637-1.  

 
2.1.1.9.00.1.1.07.00 CEF- PAC - da Mobilidade ag. 3153/006 c.c.100.639-8  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno PAC - da Mobilidade que ingressa na 
CEF ag. 3153/006 c.c.100.639-8.  

 
2.1.1.9.00.1.1.08.00 CEF- PAC - da Mobilidade ag. 3153/006 c.c.100.701-7  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno PAC - da Mobilidade que ingressa na 
CEF ag. 3153/006 c.c.100.701-7.  

 
2.1.1.9.00.1.1.09.00 Recursos Oriundos de Depósitos Judiciais de Terceiros - EC. 94/2016  

Registra receitas decorrentes de Depósitos Judiciais de Terceiros - EC. 94/2016  
 

2.1.1.9.00.1.1.10.00 BB - CEF - Avança Paraná ag. 3793-1 c.c.12.837-6 
 Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno Avança Paraná que ingressa no BB ag. 

3793-1 c.c.12.837-6. 
  
2.1.1.9.00.1.1.99.00 Outras Operações Internas não classificadas nos itens anteriores  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado interno não contempladas nos itens anteriores.  
 

2.1.2.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito - Mercado Externo  
Agrega as receitas de operações de crédito externas. Compreendem os recursos decorrentes da colocação no mercado externo 
de títulos públicos, financiamentos ou empréstimos obtidos no país junto a entidades estatais ou particulares.  

 
2.1.2.8.00.0.0.00.00 Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios  

Registra o valor total da arrecadação da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a 
organizações estatais ou particulares, sediadas no exterior.  

 
2.1.2.8.01.0.0.00.00 Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios  

Registra o valor total da arrecadação com outras operações de créditos internas. Classificam-se nesta conta quaisquer receitas 
provenientes de operações de crédito obtidas pelo governo no mercado interno, exceto aquelas originárias da venda de títulos da 
dívida pública.  

 
2.1.2.8.01.1.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Educação  

Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito externas relativas a programas de educação.  
 

2.1.2.8.01.2.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde  
Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito externas relativas a programas de saúde.  

 
2.1.2.8.01.3.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento  

Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito externas relativas a programas de saneamento.  
 

2.1.2.8.01.4.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente  
Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito externas relativas a programas de meio ambiente.  

 
2.1.2.8.01.5.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública  

Registra o valor da arrecadação de receita com operações de crédito externas para Programas de Modernização da 
Administração Pública.  

 
2.1.2.9.00.0.0.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo  

Agrega os recursos provenientes de outras operações de crédito externas que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

2.1.2.9.00.1.0.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo  
Agrega os recursos provenientes de outras operações de crédito externas que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
2.1.2.9.00.1.1.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal  

Registra os recursos provenientes de outras operações de crédito externas que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

2.1.2.9.00.1.1.01.00 BID-Familia Paranaense - BB ag. 3793-1 c.c. 10.762-X  
Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo - BID-Familia Paranaense - com 
ingresso no BB ag. 3793-1 c.c. 10.762-X.  

 
2.1.2.9.00.1.1.02.00 BID-Familia Paranaense Reembolso- BB ag. 3793-1 c.c. 11.321-2  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo - BID-Familia Paranaense Reembolso - 
com ingresso no BB ag. 3793-1 c.c. 11.321-2.  

 
2.1.2.9.00.1.1.03.00 BIRD-O Novo Paraná - BB ag. 3793-1 c.c. 10.832-4  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BIRD - O Novo Paraná - com ingresso 
no BB ag. 3793-1 c.c. 10.832-4.  

 
2.1.2.9.00.1.1.04.00 BIRD-O Novo Paraná - BB ag. 3793-1 c.c. 10.834-0  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BIRD - O Novo Paraná - com ingresso 
no BB ag. 3793-1 c.c. 10.834-0.  

 
2.1.2.9.00.1.1.05.00 BID-Profisco - BB ag. 3793-1 c.c. 10.761-1  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Profisco - com ingresso no BB ag. 
3793-1 c.c. 10.761-1  

 
2.1.2.9.00.1.1.06.00 BID-Infraestrutura BB ag. 3793-1 c.c. 11.804-4  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Infraestrutura com ingresso no BB 
ag. 3793-1 c.c. 11.804-4.  

 
2.1.2.9.00.1.1.07.00 BID-Paranaseguro BB ag. 3793-1 c.c. 11.631-9  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Paranasegurocom ingresso no BB 
ag. 3793-1 c.c. 11.631-9.  

 
2.1.2.9.00.1.1.08.00 Outras Operações Externas não classificadas nos itens anteriores  

Registra os recursos provenientes de outras operações de crédito externas que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

2.1.2.9.00.1.1.09.00 BID-Parana Urbano III ag. 3793-1 c.c. 12.749-3  
Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Parana Urbano III com ingresso 
no BB  c.c. 12.749-3.  

 
2.1.2.9.00.1.1.10.00 BID-PROFISCO II Ag. 3793-1 c.c. nº 12.750-7  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Parana Urbano III com ingresso 
no BB  c.c. nº 12.750-7.  

 
2.2.0.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens  

Agrega os recursos provenientes da venda de bens móveis e imóveis e da alienação ou resgate de títulos.  
 

2.2.1.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis  
Agrega o valor da receita de alienação de bens móveis tais como: mercadorias, bens inservíveis ou desnecessários, dentre 
outros.  

 
2.2.1.3.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes  

Agrega as receitas provenientes da alienação de bens móveis e semoventes. Compreende a alienação de animais, veículos, 
móveis, equipamentos e utensílios.  

 
2.2.1.3.00.1.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes  

Agrega as receitas provenientes da alienação de bens móveis e semoventes. Compreende a alienação de animais, veículos, 
móveis, equipamentos e utensílios.  

 
2.2.1.3.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  

Agrega as receitas provenientes da alienação de bens móveis e semoventes. Compreende a alienação de animais, veículos, 
móveis, equipamentos e utensílios.  

 
2.2.1.8.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios  

Agrega o valor da receita de alienação de bens móveis tais como: mercadorias, bens inservíveis ou desnecessários, dentre 
outros. Específica para atender Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2.2.1.8.01.0.0.00.00 Alienação de Títulos Mobiliários  

Agrega o valor da receita obtida com a alienação ou resgate de títulos e valores mobiliários específica para Estados, Distrito 
Federal e Municípios.  

 
2.2.1.8.01.1.0.00.00 Alienação de Investimentos Temporários  

Agrega as receitas provenientes da alientação de títulos mobiliários classificados como investimentos temporários.  
 

2.2.1.8.01.1.1.00.00 Receita de Outros Títulos  
Registrar o valor da arrecadação de receita de outros títulos mobiliários.  

 
2.2.1.8.01.1.1.01.00 Receita de Privatização  

Registra o valor da arrecadação de receita de privatização de empresa descritas em Programa de Desestatização.  
 

2.2.1.8.01.1.1.02.00 Receita de Outros Títulos  
Registrar o valor da arrecadação de receita de outros títulos mobiliários.  

 
2.2.1.8.01.1.1.04.00 Outras Alienações de Outros Bens Móveis  

Registra as receitas provenientes de outras  alienações de bens móveis  que não se enquadram no item anterior.  
 

2.2.1.8.01.1.1.05.00 Outras Alienações de Bens Móveis realizadas por Determinação Judicial  
Registra as receitas provenientes de outras alienações de bens móveis realizadas por determinação judicial. (bloqueio judicial de 
ações de propriedade do Governo do Estado)  

 
2.2.1.8.01.2.0.00.00 Alienação de Investimentos Permanentes 
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2.1.2.9.00.1.1.01.00 BID-Familia Paranaense - BB ag. 3793-1 c.c. 10.762-X  
Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo - BID-Familia Paranaense - com 
ingresso no BB ag. 3793-1 c.c. 10.762-X.  

 
2.1.2.9.00.1.1.02.00 BID-Familia Paranaense Reembolso- BB ag. 3793-1 c.c. 11.321-2  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo - BID-Familia Paranaense Reembolso - 
com ingresso no BB ag. 3793-1 c.c. 11.321-2.  

 
2.1.2.9.00.1.1.03.00 BIRD-O Novo Paraná - BB ag. 3793-1 c.c. 10.832-4  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BIRD - O Novo Paraná - com ingresso 
no BB ag. 3793-1 c.c. 10.832-4.  

 
2.1.2.9.00.1.1.04.00 BIRD-O Novo Paraná - BB ag. 3793-1 c.c. 10.834-0  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BIRD - O Novo Paraná - com ingresso 
no BB ag. 3793-1 c.c. 10.834-0.  

 
2.1.2.9.00.1.1.05.00 BID-Profisco - BB ag. 3793-1 c.c. 10.761-1  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Profisco - com ingresso no BB ag. 
3793-1 c.c. 10.761-1  

 
2.1.2.9.00.1.1.06.00 BID-Infraestrutura BB ag. 3793-1 c.c. 11.804-4  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Infraestrutura com ingresso no BB 
ag. 3793-1 c.c. 11.804-4.  

 
2.1.2.9.00.1.1.07.00 BID-Paranaseguro BB ag. 3793-1 c.c. 11.631-9  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Paranasegurocom ingresso no BB 
ag. 3793-1 c.c. 11.631-9.  

 
2.1.2.9.00.1.1.08.00 Outras Operações Externas não classificadas nos itens anteriores  

Registra os recursos provenientes de outras operações de crédito externas que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

2.1.2.9.00.1.1.09.00 BID-Parana Urbano III ag. 3793-1 c.c. 12.749-3  
Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Parana Urbano III com ingresso 
no BB  c.c. 12.749-3.  

 
2.1.2.9.00.1.1.10.00 BID-PROFISCO II Ag. 3793-1 c.c. nº 12.750-7  

Registra receitas decorrentes da contratação de operação de crédito no mercado Externo -BID-Parana Urbano III com ingresso 
no BB  c.c. nº 12.750-7.  

 
2.2.0.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens  

Agrega os recursos provenientes da venda de bens móveis e imóveis e da alienação ou resgate de títulos.  
 

2.2.1.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis  
Agrega o valor da receita de alienação de bens móveis tais como: mercadorias, bens inservíveis ou desnecessários, dentre 
outros.  

 
2.2.1.3.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes  

Agrega as receitas provenientes da alienação de bens móveis e semoventes. Compreende a alienação de animais, veículos, 
móveis, equipamentos e utensílios.  

 
2.2.1.3.00.1.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes  

Agrega as receitas provenientes da alienação de bens móveis e semoventes. Compreende a alienação de animais, veículos, 
móveis, equipamentos e utensílios.  

 
2.2.1.3.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  

Agrega as receitas provenientes da alienação de bens móveis e semoventes. Compreende a alienação de animais, veículos, 
móveis, equipamentos e utensílios.  

 
2.2.1.8.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios  

Agrega o valor da receita de alienação de bens móveis tais como: mercadorias, bens inservíveis ou desnecessários, dentre 
outros. Específica para atender Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2.2.1.8.01.0.0.00.00 Alienação de Títulos Mobiliários  

Agrega o valor da receita obtida com a alienação ou resgate de títulos e valores mobiliários específica para Estados, Distrito 
Federal e Municípios.  

 
2.2.1.8.01.1.0.00.00 Alienação de Investimentos Temporários  

Agrega as receitas provenientes da alientação de títulos mobiliários classificados como investimentos temporários.  
 

2.2.1.8.01.1.1.00.00 Receita de Outros Títulos  
Registrar o valor da arrecadação de receita de outros títulos mobiliários.  

 
2.2.1.8.01.1.1.01.00 Receita de Privatização  

Registra o valor da arrecadação de receita de privatização de empresa descritas em Programa de Desestatização.  
 

2.2.1.8.01.1.1.02.00 Receita de Outros Títulos  
Registrar o valor da arrecadação de receita de outros títulos mobiliários.  

 
2.2.1.8.01.1.1.04.00 Outras Alienações de Outros Bens Móveis  

Registra as receitas provenientes de outras  alienações de bens móveis  que não se enquadram no item anterior.  
 

2.2.1.8.01.1.1.05.00 Outras Alienações de Bens Móveis realizadas por Determinação Judicial  
Registra as receitas provenientes de outras alienações de bens móveis realizadas por determinação judicial. (bloqueio judicial de 
ações de propriedade do Governo do Estado)  

 
2.2.1.8.01.2.0.00.00 Alienação de Investimentos Permanentes 
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Agrega as receitas provenientes da alientação de títulos mobiliários classificados como investimentos permanentes.  

 
2.2.1.8.01.2.1.00.00 Alienação de Investimentos Permanentes  

Registra as receitas provenientes da alientação de títulos mobiliários classificados como investimentos permanentes.  
 

2.2.2.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis  
Agrega as receitas provenientes da alienação de bens imóveis, de propriedade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios..  

 
2.2.2.0.00.1.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis  

Agrega as receitas provenientes da alienação de bens imóveis, de propriedade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
 

2.2.2.0.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Imóveis  
Registra as receitas provenientes da alienação de bens imóveis, de propriedade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2.3.0.0.00.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos  

Agrega as receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas.  

 
2.3.0.0.06.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais  

Agrega as receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas.  

 
2.3.0.0.06.1.0.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais  

Agrega as receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas.  

 
2.3.0.0.06.1.1.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais   

Registra a receita proveniente de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas.  

 
2.3.0.0.06.1.1.01.00 Amortização de Empréstimos Concedidos a Pessoas  

Registra a as receitas provenientes da amortização de empréstimos concedidos a pessoas físicas.  
 

2.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos  
Registra as receitas provenientes de amortizações de empréstimos concedidos que não se enquadram nas alíneas anteriores.  

 
2.3.0.0.06.1.1.04.00 Amortização Referente a Recuperação de Aval Honrado  

Registra as receitas provenientes de amortizações de empréstimos concedidos por Recuperação de Aval Honrado.  
 

2.3.0.0.07.0.0.00.00 Amortização de Financiamentos  
Agrega as receitas provenientes da amortização de financiamentos concedidos.  

 
2.3.0.0.07.1.0.00.00 Amortização de Financiamentos  

Agrega as receitas provenientes da amortização de financiamentos concedidos.  
 

2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos 
de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos da União ou de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como de capital.  

 
2.4.1.8.00.0.0.00.00 Transferências da União  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de transferências de capital da União recebidas pelas entidades da 
administração Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal inclusive suas fundações instituídas pelo poder público.  

 
2.4.1.8.03.0.0.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  

Agrega o valor total das transferências de capital oriundas do Fundo Nacional de Saúde referentes ao bloco custeio das ações e 
serviços públicos de saúde, recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
2.4.1.8.03.1.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica  

Agrega o valor total de transferências de capital do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção básica.  

 
2.4.1.8.03.2.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  

Agrega o valor total de transferências de capital do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.  

 
2.4.1.8.03.3.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde  

Agrega o valor total de transferências de capital do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
vigilância em saúde.  

 
2.4.1.8.03.4.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica  

Agrega o valor total de transferências de capital do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
assistência farmacêutica.  

 
2.4.1.8.03.5.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS  

Agrega o valor total de transferências de capital do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referentes a gastos com 
gestão do SUS. 

 
 

2.4.1.8.03.9.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo  
Agrega o valor total de transferências de capital do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para ações não 
especificados anteriormente.  

 
2.4.1.8.04.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de 

Saúde  
Agrega o valor total das transferências de capital oriundas do Fundo Nacional de Saúde referentes ao bloco investimento na rede 
de serviços públicos de saúde, recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
2.4.1.8.04.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Básica.  

 
2.4.1.8.04.2.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Especializada.  

 
2.4.1.8.04.3.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Vigilância em Saúde.  

 
2.4.1.8.04.4.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias 

em Saúde no SUS  
Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em 
Saúde no SUS.  

 
2.4.1.8.04.5.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão do SUS.  

 
2.4.1.8.04.6.0.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente.  

 
2.4.1.8.05.0.0.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  

Registra o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes a 
programas de educação.  

 
2.4.1.8.05.1.0.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  

Registra o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes a 
programas de educação.  

 
2.4.1.8.10.0.0.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  

Registra o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou 
com suas entidades, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de 
capital. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poderá integrar o orçamento da seguridade 
social da União.  

 
2.4.1.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com a saúde, para a realização de objetivos de interesse comum 
dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.1.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com a União, destinados a programas de educação, para a 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.1.8.10.5.0.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com a União, destinados a programas de saneamento básico, para 
a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.1.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União  

Agrega o valor dos recursos oriundos de outros convênios firmados com a União, para a realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital, não previstos nos itens anteriores.  

 
2.4.1.8.10.9.1.00.00 Outras Transferências de Convênios da União não classificadas anteriormente  

Registra o valor dos recursos oriundos de outros convênios firmados com a União, para a realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital, não previstos nos itens anteriores não classificadas 
anteriormente.  

 
2.4.1.8.12.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  

Registra o valor total dos recursos de transferências de capital da União recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
referentes ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.  

 
2.4.1.8.12.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  

Registra o valor total dos recursos de transferências de capital da União recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
referentes ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.  

 
2.4.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências da União  

Registra o valor total das receitas recebidas através de transferência de outros recursos do Tesouro Nacional que não se 
enquadrem nos itens anteriores, tais como os recursos diretamente arrecadados por órgãos da administração direta, em especial 
os órgãos autônomos instituídos com base no art. 172 do Decreto-Lei nº 200/67, transferidos aos respectivos fundos.  

 
2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 
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2.4.1.8.03.9.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo  
Agrega o valor total de transferências de capital do bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde do Fundo Nacional de 
Saúde (União) recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para ações não 
especificados anteriormente.  

 
2.4.1.8.04.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de 

Saúde  
Agrega o valor total das transferências de capital oriundas do Fundo Nacional de Saúde referentes ao bloco investimento na rede 
de serviços públicos de saúde, recebidos pelos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
2.4.1.8.04.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Básica.  

 
2.4.1.8.04.2.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Atenção Especializada.  

 
2.4.1.8.04.3.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Vigilância em Saúde.  

 
2.4.1.8.04.4.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias 

em Saúde no SUS  
Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em 
Saúde no SUS.  

 
2.4.1.8.04.5.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, destinados à Gestão do SUS.  

 
2.4.1.8.04.6.0.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente  

Agrega o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao bloco 
investimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente.  

 
2.4.1.8.05.0.0.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  

Registra o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes a 
programas de educação.  

 
2.4.1.8.05.1.0.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  

Registra o valor das transferências de capital da União recebidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes a 
programas de educação.  

 
2.4.1.8.10.0.0.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  

Registra o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou 
com suas entidades, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de 
capital. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poderá integrar o orçamento da seguridade 
social da União.  

 
2.4.1.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com a saúde, para a realização de objetivos de interesse comum 
dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.1.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com a União, destinados a programas de educação, para a 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.1.8.10.5.0.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com a União, destinados a programas de saneamento básico, para 
a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.1.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União  

Agrega o valor dos recursos oriundos de outros convênios firmados com a União, para a realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital, não previstos nos itens anteriores.  

 
2.4.1.8.10.9.1.00.00 Outras Transferências de Convênios da União não classificadas anteriormente  

Registra o valor dos recursos oriundos de outros convênios firmados com a União, para a realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital, não previstos nos itens anteriores não classificadas 
anteriormente.  

 
2.4.1.8.12.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  

Registra o valor total dos recursos de transferências de capital da União recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
referentes ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.  

 
2.4.1.8.12.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  

Registra o valor total dos recursos de transferências de capital da União recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
referentes ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.  

 
2.4.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências da União  

Registra o valor total das receitas recebidas através de transferência de outros recursos do Tesouro Nacional que não se 
enquadrem nos itens anteriores, tais como os recursos diretamente arrecadados por órgãos da administração direta, em especial 
os órgãos autônomos instituídos com base no art. 172 do Decreto-Lei nº 200/67, transferidos aos respectivos fundos.  

 
2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 



142 2ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

 
Registra o valor total das receitas recebidas através de transferência de outros recursos do Tesouro Nacional que não se 
enquadrem nos itens anteriores, tais como os recursos diretamente arrecadados por órgãos da administração direta, em especial 
os órgãos autônomos instituídos com base no art. 172 do Decreto-Lei nº 200/67, transferidos aos respectivos fundos.  

 
2.4.2.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Estados e do Distrito Federal e de suas entidades, 
decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a 
atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.2.8.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades  

Registra o valor total dos recursos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração 
descentralizada, transferidos pelos Estados.   

 
2.4.2.8.10.0.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  

Registra o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados com ou sem contraprestações de serviços com Estados ou 
com o Distrito Federal e respectivas entidades públicas, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, 
destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.2.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com os Estados, destinados ao Sistema Único de Saúde, para a 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.2.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com os Estados, destinados a programas de educação, para a 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.2.8.10.5.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico  

Registrar o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com os Estados, destinados a programas de saneamento básico, 
para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.2.8.10.6.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com os Estados, destinados a programas de meio ambiente, para a 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital. Esta conta não pode ser 
utilizada para o registro do repasse constitucional de receita proveniente da cota-parte da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (CIDE), na forma prevista no art. 159, III, § 4º da Constituição.  

 
2.4.2.8.10.7.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com os Estados, destinados a programas de infra-estrutura em 
transporte, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital. Esta 
conta não pode ser utilizada para o registro do repasse constitucional de receita proveniente da cota-parte da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), na forma prevista no art. 159, III, § 4º da Constituição.  

 
2.4.2.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados  

Registra o valor dos recursos oriundos de outros convênios dos Estados, para a realização de objetivos de interesse comum dos 
partícipes, e destinados a custear despesas de capital, não previstos nos itens anteriores.  

 
2.4.3.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Municípios e de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como de capital.  

 
2.4.3.0.00.1.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Municípios e de suas entidades, decorrentes de doações, 
contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas 
classificáveis como de capital.  

 
2.4.3.8.00.0.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades  

Registra o valor total dos recursos recebidos pelas demais esferas de governo e de suas entidades da administração 
descentralizada, transferidos pelos Municípios.  

 
2.4.3.8.10.0.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades  

Registra o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços com Municípios ou 
com suas entidades públicas, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, destinados a custear despesas 
de capital.  

 
2.4.3.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com os Municípios, destinados a programas de saúde, para a 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.3.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com os Municípios, destinados a programas de educação, para a 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.3.8.10.3.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento  

Registra o valor dos recursos oriundos de convênios firmados com os Municípios, destinados a programas de saneamento, para 
a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital.  

 
2.4.3.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios  

Registra o valor dos recursos oriundos de outros convênios dos Municípios, para a realização de objetivos de interesse comum 
dos partícipes, e destinados a custear despesas de capital, não previstos nos itens anteriores.  

 
2.4.4.0.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 

2.4.4.8.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.4.8.10.0.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas  

Agrega o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com instituições 
privadas, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, destinados a custear despesas de capital, não 
especificadas anteriormente.  

 
2.4.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas  

Agrega o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com instituições 
privadas, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, destinados a custear despesas de capital, não 
especificadas anteriormente.  

 
24.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.5.0.00.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.5.0.00.1.1.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas de capital  relacionadas as Ações de Combate ao Coronavírus.  

 
2.4.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas de capital  não classificadas anteriormente.  

 
2.4.5.8.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital. Específica para transferências aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  

 
2.4.5.8.01.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.5.8.01.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.6.0.00.0.0.00.00 Transferências do Exterior  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.6.8.00.0.0.00.00 Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital. Específica para 
transferências aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2.4.6.8.01.0.0.00.00 Transferências do Exterior  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.6.8.01.1.0.00.00 Transferências do Exterior para Programas de Saúde  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital, específicas para 
Programas de Saúde.  

 
2.4.6.8.10.0.0.00.00 Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital, não especificadas 
anteriormente.  

 
2.4.6.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital, não especificadas 
anteriormente.  

 
2.4.7.0.00.0.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas 
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2.4.4.8.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.4.8.10.0.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas  

Agrega o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com instituições 
privadas, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, destinados a custear despesas de capital, não 
especificadas anteriormente.  

 
2.4.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas  

Agrega o valor total dos recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com instituições 
privadas, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, destinados a custear despesas de capital, não 
especificadas anteriormente.  

 
24.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.5.0.00.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.5.0.00.1.1.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas de capital  relacionadas as Ações de Combate ao Coronavírus.  

 
2.4.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas de capital  não classificadas anteriormente.  

 
2.4.5.8.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital. Específica para transferências aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  

 
2.4.5.8.01.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.5.8.01.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.6.0.00.0.0.00.00 Transferências do Exterior  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.6.8.00.0.0.00.00 Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital. Específica para 
transferências aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2.4.6.8.01.0.0.00.00 Transferências do Exterior  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.6.8.01.1.0.00.00 Transferências do Exterior para Programas de Saúde  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital, específicas para 
Programas de Saúde.  

 
2.4.6.8.10.0.0.00.00 Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital, não especificadas 
anteriormente.  

 
2.4.6.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos do exterior, decorrentes de doações, contratos, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital, não especificadas 
anteriormente.  

 
2.4.7.0.00.0.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas 
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Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de pessoas físicas, decorrentes de doações, contratos, 
acordos, ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
2.4.7.8.00.0.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de pessoas físicas, decorrentes de doações, contratos, 
acordos, ajustes ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital. Específica para 
transferências aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2.4.7.8.01.0.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  

Agrega o valor total das receitas recebidas por meio de transferências de capital provenientes de pessoas físicas . 
2.4.7.8.01.1.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de transferências de capital provenientes de pessoas físicas, específicas 
para Programas de Saúde.  

 
2.4.7.8.01.9.0.00.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente  

Registra o valor total das receitas recebidas por meio de transferências de capital provenientes de pessoas físicas, não 
especificadas anteriormente.  

 
2.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital  

Agrega as receitas provenientes de integralização de capital social, resultado positivo do Banco Central do Brasil, as 
remunerações do Tesouro Nacional, os saldos de exercícios anteriores e outras receitas semelhantes.  

 
2.9.1.0.00.0.0.00.00 Integralização de Capital Social  

Agrega os recursos destinados à constituição ou aumento de capital social de empresas públicas ou de sociedades de economia 
mista. Cabe ressaltar que o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens 
suscetíveis de avaliação em dinheiro.  

 
2.9.1.0.00.1.0.00.00 Integralização de Capital Social  

Registra os recursos destinados à constituição ou aumento de capital social de empresas públicas ou de sociedades de 
economia mista. Cabe ressaltar que o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie 
de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.  

 
2.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas de Capital  

Agrega as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregada apenas no caso de 
impossibilidade de utilização dos demais títulos.  

 
2.9.9.0.00.1.0.00.00 Demais Receitas de Capital  

Agrega as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregada apenas no caso de 
impossibilidade de utilização dos demais títulos.  

 
2.9.9.0.00.1.0.01.00 Devolução de Outros Créditos ou de Capital Subscrito ou Não e Outros Títulos  

Registra as receitas oriundas de indenizações, ressarcimento ou devolução de créditos ou de capital subscrito ou não e outros 
títulos.   

 
2.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente  

Registra as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregada apenas no caso de 
impossibilidade de utilização dos demais títulos.  

 
2.9.9.0.00.1.0.03.00 Créditos adicionais do Estado, Recursos do Programa Avança Paraná  

Registra os recursos recebidos do Estado oriundo do Programa Avança Paraná.  
 

7.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes  - Intraorçamentárias  
Agrega as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes 
de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em despesas correntes – Intraorçamentárias.  
 
  

7.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
 Agrega as receitas originadas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
  
7.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas 
 Agrega as receitas que relacionadas às taxas decorrentes do exercício do poder de polícia ou decorrentes da utilização efetiva ou 

potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
  
7.1.2.2.00.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços  

Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado 
ao contribuinte ou posto à sua disposição.  

 
7.1.2.2.02.0.0.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais  

Agrega o valor da arrecadação de receita de Custas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus. Nas ações cíveis em geral, o valor das custas é calculado como percentual sobre o valor 
da causa; no caso de ações cíveis com causas de valor inestimável e cumprimento de carta rogatória, ações criminais, 
arrematação, adjudicação, remição, certidões e cartas de sentenças, o valor é fixo.  

 
7.1.2.2.02.1.0.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais  

Agrega o valor da arrecadação de receita de Custas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus. Nas ações cíveis em geral, o valor das custas é calculado como percentual sobre o valor 
da causa; no caso de ações cíveis com causas de valor inestimável e cumprimento de carta rogatória, ações criminais, 
arrematação, adjudicação, remição, certidões e cartas de sentenças, o valor é fixo.  

 
7.1.2.2.02.1.1.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Principal  

Registra as receitas provenientes das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na Justiça Estadual (Lei 
Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária.  

 
7.1.2.2.02.1.2.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Juros e Multas  

Registra as receitas provenientes de Juros e Multas sobre das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na 
Justiça Estadual (Lei Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária Inscritas em Dívida Ativa - Convênio entre TJPR e o Poder 

Executivo. 
 

 
7.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa  

Registra as receitas provenientes das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na Justiça Estadual (Lei 
Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária Inscritas em Dívida Ativa - Convênio entre TJPR e o Poder Executivo.  

 
7.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições - Intraorçamentárias  

Agrega as receitas originadas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse  das categorias 
profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional – Intraorçamentárias.  

 
7.2.1.0.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais  - Intraorçamentárias  

Agrega as receitas originadas de contribuições sociais e de interesse de categorias profissionais ou econômicas  – 
Intraorçamentárias.  

 
7.2.1.8.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as contribuições sociais e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, de arrecadação específica de 
Estados, DF e Municípios.  

 
7.2.1.8.01.0.0.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN  

Agrega a receita de contribuição dos servidores públicos e pensionistas civis correlatos dos Estados, DF e Municípios para o 
custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público.  

 
7.2.1.8.01.1.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.01.1.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.01.1.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.01.1.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.01.1.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.01.1.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.01.1.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.01.2.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.01.2.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.01.2.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.01.2.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.01.2.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.01.2.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.01.2.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.01.3.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos pensionistas civis públicos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.01.3.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 
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Executivo. 
 

 
7.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa  

Registra as receitas provenientes das taxas incidentes nos feitos ou processos que tiverem ingresso na Justiça Estadual (Lei 
Estadual Nº 2.371, de 18.03.55), taxa judiciária Inscritas em Dívida Ativa - Convênio entre TJPR e o Poder Executivo.  

 
7.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições - Intraorçamentárias  

Agrega as receitas originadas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse  das categorias 
profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional – Intraorçamentárias.  

 
7.2.1.0.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais  - Intraorçamentárias  

Agrega as receitas originadas de contribuições sociais e de interesse de categorias profissionais ou econômicas  – 
Intraorçamentárias.  

 
7.2.1.8.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios  

Agrega as contribuições sociais e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, de arrecadação específica de 
Estados, DF e Municípios.  

 
7.2.1.8.01.0.0.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN  

Agrega a receita de contribuição dos servidores públicos e pensionistas civis correlatos dos Estados, DF e Municípios para o 
custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público.  

 
7.2.1.8.01.1.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.01.1.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.01.1.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.01.1.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.01.1.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.01.1.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.01.1.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis ativos para o 
RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.01.2.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.01.2.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.01.2.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.01.2.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.01.2.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.01.2.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.01.2.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis inativos para o 
RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.01.3.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições previdenciárias dos pensionistas civis públicos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.01.3.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 
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Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.01.3.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.01.3.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.01.3.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.01.3.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.01.3.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições previdenciárias dos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.0.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN  

Agrega a receita de contribuição dos entes, específica para Estados, DF e Municípios, bem como seus órgãos e entidades 
obrigadas, para o custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público  – Intraorçamentárias.  

 
7.2.1.8.03.1.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo  

Agrega a receita de contribuição dos entes, específica para Estados, DF e Municípios, bem como seus órgãos e entidades 
obrigadas, para o custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público – Intraorçamentárias.  

 
7.2.1.8.03.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para institutos de previdência 
social – Intraorçamentárias.  

 
7.2.1.8.03.1.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - Poder 
Executivo  

 
7.2.1.8.03.1.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Tribunal de 
Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.03.1.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Ministério 
Público Estadual.  

 
7.2.1.8.03.1.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Tribunal de 
Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.03.1.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Assembleia 
Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.1.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais acrescido da receita de contribuição patronal progressiva 
(conforme disposto no § 1.º do art. 19 da Lei n. º 17.435/2012 relativas aos servidores civis ativos para o RPPS - Defensoria 
Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para o 
RPPS.  

 
7.2.1.8.03.1.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.03.1.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.03.1.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Ministério Público Estadual  

 
7.2.1.8.03.1.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Tribunal de Contas do Estado  

 
7.2.1.8.03.1.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 

 
Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.1.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.1.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para o RPPS.  
 

7.2.1.8.03.1.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis ativos para o RPPS.  

 
7.2.1.8.03.2.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.03.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

7.2.1.8.03.2.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - Poder 
Executivo  

 
7.2.1.8.03.2.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Tribunal de Justiça Estadual  

 
7.2.1.8.03.2.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.03.2.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS.  

 
7.2.1.8.03.2.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.03.2.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.03.2.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.03.2.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

7.2.1.8.03.2.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis inativos para o RPPS.  

 
7.2.1.8.03.3.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas civis públicos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.03.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS. 
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Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.1.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.1.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para o RPPS.  
 

7.2.1.8.03.1.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis ativos para o RPPS.  

 
7.2.1.8.03.2.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.03.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

7.2.1.8.03.2.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - Poder 
Executivo  

 
7.2.1.8.03.2.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Tribunal de Justiça Estadual  

 
7.2.1.8.03.2.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.03.2.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS.  

 
7.2.1.8.03.2.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.03.2.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.03.2.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.03.2.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.2.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para o RPPS.  
 

7.2.1.8.03.2.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros  
Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis inativos para o RPPS.  

 
7.2.1.8.03.3.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas civis públicos para institutos de 
previdência social.  

 
7.2.1.8.03.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS. 
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7.2.1.8.03.3.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Poder Executivo.  

 
7.2.1.8.03.3.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Tribunal de Justiça Estadual.  

 
7.2.1.8.03.3.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.03.3.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.03.3.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.3.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o RPPS - 
Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.3.2.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros  

Agrega o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS.  

 
7.2.1.8.03.3.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Poder Executivo  

 
7.2.1.8.03.3.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Tribunal de Justiça Estadual  

 
7.2.1.8.03.3.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Ministério Público Estadual.  

 
7.2.1.8.03.3.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Tribunal de Contas do Estado.  

 
7.2.1.8.03.3.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Assembleia Legislativa do Estado.  

 
7.2.1.8.03.3.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado  

Registra o valor da arrecadação da receita de multas e juros de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para o RPPS - Defensoria Pública do Estado.  

 
7.2.1.8.03.3.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa  

Registra o valor da arrecadação de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas para o 
RPPS.  

 
7.2.1.8.03.3.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa - Multas e Juros  

Registra o valor da arrecadação da receita de  multas e juros de dívida ativa de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis pensionistas para o RPPS.  

 
7.2.1.8.03.4.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
ativos para institutos de previdência social - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.4.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo   

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social  - Intraorçamentária..  

 
7.2.1.8.03.4.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Poder Executivo  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.4.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Tribunal de Justiça    - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.4.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Ministério Público   - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.4.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo do Tribunal de Contas  - Intraorçamentária.  

 

7.2.1.8.03.4.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - ALE  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo da Assembleia Legislativa   - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.4.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - DPP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo da Defensoria Pública   - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social   - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Poder Executivo  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Tribunal de Justiça  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Ministério Público  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Tribunal de Contas  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo da Assembleia Legislativa.  

 
7.2.1.8.03.5.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo da Defensoria Pública.  

 
7.2.1.8.03.6.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos pensionistas 
civis públicos para institutos de previdência social  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos pensionistas 
civis públicos para institutos de previdência social  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Poder Executivo   - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Tribunal de Justiça .  

 
7.2.1.8.03.6.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Ministério Público   - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Tribunal de Contas  - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do da Assembleia Legislativa  - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do da Defensoria Pública  - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.04.0.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN  

Agrega a receita de parcelamentos de contribuição dos entes, específica para Estados, DF e Municípios, bem como seus órgãos 
e entidades obrigadas, para o custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público.  

 
7.2.1.8.04.1.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis 
ativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 
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7.2.1.8.03.4.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - ALE  
Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo da Assembleia Legislativa   - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.4.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - DPP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil ativo da Defensoria Pública   - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social   - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Poder Executivo  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Tribunal de Justiça  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Ministério Público  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo do Tribunal de Contas  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.5.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo da Assembleia Legislativa.  

 
7.2.1.8.03.5.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Inativos para institutos de previdência social referente ao servidor civil Inativo da Defensoria Pública.  

 
7.2.1.8.03.6.0.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos pensionistas 
civis públicos para institutos de previdência social  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos pensionistas 
civis públicos para institutos de previdência social  - Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - Executivo  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Poder Executivo   - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TJPR  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Tribunal de Justiça .  

 
7.2.1.8.03.6.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - MP  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Ministério Público   - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TCE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do Tribunal de Contas  - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - ALE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do da Assembleia Legislativa  - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.03.6.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - DPE  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais relativas aos servidores 
civis Pensionistas para institutos de previdência social referente ao servidor civil Pensionistas do da Defensoria Pública  - 
Intraorçamentária.  

 
7.2.1.8.04.0.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN  

Agrega a receita de parcelamentos de contribuição dos entes, específica para Estados, DF e Municípios, bem como seus órgãos 
e entidades obrigadas, para o custeio do Plano de Seguridade Social do Serviço Público.  

 
7.2.1.8.04.1.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis 
ativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 
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Registra o valor da arrecadação de receita de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores civis ativos para 
institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros  

Registra o valor da arrecadação de multas e juros de mora de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis ativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.2.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos servidores civis 
inativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores civis inativos para 
institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros  

Registra o valor da arrecadação de multas e juros de mora de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis inativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.3.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas civis 
públicos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Registra o valor da arrecadação de receita de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores civis pensionistas 
para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.3.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros  

Registra o valor da arrecadação de multas e juros de mora de parcelamento de contribuições patronais relativas aos servidores 
civis pensionistas para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.4.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos servidores civis ativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.4.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos servidores civis ativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.5.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos servidores civis inativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos servidores civis inativos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.6.0.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos pensionistas civis públicos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.04.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais oriundas de sentenças judiciais 
relativas aos pensionistas civis públicos para institutos de previdência social.  

 
7.2.1.8.07.0.0.00.00 Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF  

Agrega a receita de contribuição dos entes, específica dos Estados e DF, para a Previdência Militar.  
 

7.2.1.8.07.1.0.00.00 Contribuição Patronal - Militar Ativo  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.07.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para a Previdência Militar.  
 

7.2.1.8.07.2.0.00.00 Contribuição Patronal - Militar Inativo  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.07.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos para a Previdência Militar.  
 

7.2.1.8.07.3.0.00.00 Contribuição Patronal - Pensionistas Militares  
Agrega o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas militares para a Previdência 
Militar.  

 
7.2.1.8.07.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Principal  

Registra o valor da arrecadação da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas militares para a Previdência 
Militar.  

 
7.2.1.8.08.0.0.00.00 Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos  

Agrega a receita de parcelamentos de contribuição dos entes, específica dos Estados e DF, para a Previdência Militar.  
 

7.2.1.8.08.1.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo  
Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos para 
a Previdência Militar.  

 

7.2.1.8.08.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo - Principal  
Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos 
para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.08.2.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos 
para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.08.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos 
para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.08.3.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas 
militares para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.08.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas 
militares para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.9.00.0.0.00.00 Outras Contribuições Sociais  

Agrega as receitas originadas de outras Contribuições Sociais não incluídas nos códigos de natureza de receita anteriores.  
 

7.2.1.9.99.0.0.00.00 Demais Contribuições Sociais  
Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  

 
7.2.1.9.99.1.0.00.00 Demais Contribuições Sociais  

Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  
 

7.2.1.9.99.1.1.02.00 Contribuição Previdenciária Precatórios - FP  
Registra a contribuição previdenciária sobre quaisquer precatório ou RPV pagos aos participantes do plano de previdência.  

 
7.2.1.9.99.1.1.03.00 Multas e Juros Contribuição Previdenciária Precatórios  

Agrega multas e juros referente a pagamentos fora do prazo de contribuição previdenciária sobre quaisquer precatório ou RPV 
pagos aos participantes do plano de previdência. 

7.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial  
Agrega recursos decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e imobiliário do ente público.  

 
7.3.1.0.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  

Agrega recursos decorrentes da fruição do patrimônio imobiliário do ente público.  
 

7.3.1.0.01.0.0.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação  
Agrega as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação de terrenos, tarifas de ocupação de imóveis, cessão de direito de 
uso, dentre outras.  

 
7.3.1.0.01.1.0.00.00 Aluguéis e Arrendamentos  

Agrega as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis e arrendamentos, dentre outras.  

 
7.3.1.0.01.1.1.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal  

Registra as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis e arrendamentos, dentre outras.  

 
7.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis  

Registra as receitas oriundas do pagamento de aluguéis pela utilização de imóveis do poder público.  
 

7.3.1.0.01.1.1.02.00 Arrendamentos   
Registra as receitas oriundas  de contrato pelo qual o poder público cede a terceiros, por certo tempo e preço, o uso e gozo de 
determinada área.  

 
7.3.1.0.01.1.1.03.00 Taxa de Ocupação de Imóveis  

Registra as receitas oriundas do total da arrecadação de taxa de ocupação de imóveis devida por seus ocupantes.  
 

7.3.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  
Agrega as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  

 
7.3.9.0.00.1.0.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  

Agrega as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  
 

7.3.9.0.00.1.1.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal  
Registra as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  

 
7.3.9.0.00.1.1.01.00 Outros Produtos de Outras Operações - Retornos dos Juros de Operação de Crédito  

Registra as receitas provenientes de outros produtos de outras operações referente ao Retorno dos juros de Operações de 
Crédito.  

 
7.3.9.0.00.1.1.02.00 Outros Produtos de Outras Operações  

Registra as receitas provenientes de outros produtos de outras operações.  
 

7.5.0.0.00.0.0.00.00 Receita Industrial  
Agrega as receitas decorrentes das atividades industriais.  

 
7.5.0.0.00.1.0.00.00 Receita Industrial  

Agrega as receitas de atividades industriais. Envolvem a extração e o beneficiamento de matérias-primas, bem como a produção 
e comercialização bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação em geral. 
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7.2.1.8.08.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo - Principal  
Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares ativos 
para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.08.2.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos 
para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.08.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos militares inativos 
para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.08.3.0.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares  

Agrega o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas 
militares para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.8.08.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares - Principal  

Registra o valor da arrecadação por meio de parcelamento da receita de contribuições patronais relativas aos pensionistas 
militares para a Previdência Militar.  

 
7.2.1.9.00.0.0.00.00 Outras Contribuições Sociais  

Agrega as receitas originadas de outras Contribuições Sociais não incluídas nos códigos de natureza de receita anteriores.  
 

7.2.1.9.99.0.0.00.00 Demais Contribuições Sociais  
Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  

 
7.2.1.9.99.1.0.00.00 Demais Contribuições Sociais  

Registra quaisquer outras contribuições sociais que não se enquadrem nos itens anteriores.  
 

7.2.1.9.99.1.1.02.00 Contribuição Previdenciária Precatórios - FP  
Registra a contribuição previdenciária sobre quaisquer precatório ou RPV pagos aos participantes do plano de previdência.  

 
7.2.1.9.99.1.1.03.00 Multas e Juros Contribuição Previdenciária Precatórios  

Agrega multas e juros referente a pagamentos fora do prazo de contribuição previdenciária sobre quaisquer precatório ou RPV 
pagos aos participantes do plano de previdência. 

7.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial  
Agrega recursos decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e imobiliário do ente público.  

 
7.3.1.0.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  

Agrega recursos decorrentes da fruição do patrimônio imobiliário do ente público.  
 

7.3.1.0.01.0.0.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação  
Agrega as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação de terrenos, tarifas de ocupação de imóveis, cessão de direito de 
uso, dentre outras.  

 
7.3.1.0.01.1.0.00.00 Aluguéis e Arrendamentos  

Agrega as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis e arrendamentos, dentre outras.  

 
7.3.1.0.01.1.1.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal  

Registra as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, como, por exemplo, as provenientes de 
aluguéis e arrendamentos, dentre outras.  

 
7.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis  

Registra as receitas oriundas do pagamento de aluguéis pela utilização de imóveis do poder público.  
 

7.3.1.0.01.1.1.02.00 Arrendamentos   
Registra as receitas oriundas  de contrato pelo qual o poder público cede a terceiros, por certo tempo e preço, o uso e gozo de 
determinada área.  

 
7.3.1.0.01.1.1.03.00 Taxa de Ocupação de Imóveis  

Registra as receitas oriundas do total da arrecadação de taxa de ocupação de imóveis devida por seus ocupantes.  
 

7.3.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  
Agrega as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  

 
7.3.9.0.00.1.0.00.00 Demais Receitas Patrimoniais  

Agrega as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  
 

7.3.9.0.00.1.1.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal  
Registra as receitas patrimoniais não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.  

 
7.3.9.0.00.1.1.01.00 Outros Produtos de Outras Operações - Retornos dos Juros de Operação de Crédito  

Registra as receitas provenientes de outros produtos de outras operações referente ao Retorno dos juros de Operações de 
Crédito.  

 
7.3.9.0.00.1.1.02.00 Outros Produtos de Outras Operações  

Registra as receitas provenientes de outros produtos de outras operações.  
 

7.5.0.0.00.0.0.00.00 Receita Industrial  
Agrega as receitas decorrentes das atividades industriais.  

 
7.5.0.0.00.1.0.00.00 Receita Industrial  

Agrega as receitas de atividades industriais. Envolvem a extração e o beneficiamento de matérias-primas, bem como a produção 
e comercialização bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação em geral. 
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7.5.0.0.00.1.1.00.00 Receita Industrial - Principal  
Registra as receitas provenientes das atividades industriais. Envolvem a extração e o beneficiamento de matérias-primas, bem 
como a produção e comercialização bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação em geral. 
Compreende a produção e comercialização de produtos farmacêuticos e a fabricação de substâncias químicas e radioativas, de 
produtos da agricultura, pecuária e pesca em produtos alimentares, de bebidas e destilados, de componentes e produtos 
eletrônicos, as atividades de edição, impressão ou comercialização de publicações em meio físico, digital ou audiovisual, além de 
outras atividades industriais semelhantes, desde que produzidas diretamente pela unidade.  

 
7.5.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Indústria de Transformação  

Registra as receitas oriundas de atividades industriais que impliquem na transformação de matérias-primas em produtos - 
Intraorçamentaria.  

 
7.5.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades  

Registrar as receitas provenientes de serviços prestados a outras entidades, tais como edição e/ou impressão de jornais e outros 
periódicos, livros e manuais; execução de serviços gráficos diversos (impressão de jornais, outros periódicos e livros, impressão 
litográfica e "offset" em folhas metálicas, papel, papelão, cartolina, madeira, couro, plástico, tecidos, etc., produção de matrizes 
para impressão; pautação, encadernação, douração, plastificação e execução de trabalhos similares); execução de serviços 
gráficos de formulários e outros materiais de expediente; execução de serviços gráficos não especificados e não classificados.  

 
7.5.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação  

Registra as receitas provenientes de atividades da indústria de transformação que não se enquadram nas alíneas existentes.  
 

7.6.0.0.00.0.0.00.00 Receita de Serviços  
Agrega as receitas características da prestação de serviços nas diversas áreas de atividade econômica.  

 
7.6.1.0.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  

Agrega as receitas originadas da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de atividade 
econômica, as receitas originadas na inscrição em concursos e processos seletivos, em serviços específicos de registro e 
certificação, além de serviços de informação e tecnologia.  

 
7.6.1.0.01.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  

Agrega as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
7.6.1.0.01.1.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  

Agrega as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
7.6.1.0.01.1.1.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal  

Registra as receitas decorrentes da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais nas diversas áreas de 
atividade econômica.  

 
7.6.1.0.01.1.1.03.00 Serviços Educacionais  

Registra as receitas provenientes da prestação de serviços educacionais, cuja natureza esteja diretamente relacionada à 
formação do educando (matrículas, anuidades, serviços educacionais, tarifa de expedição de documentos, cópias xerográficas, 
heliográficas, serviços de credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos).  

 
7.6.3.0.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não, voltados à população em 
geral ou especificamente aos servidores públicos civis e militares.  

 
7.6.3.8.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não, voltados à população em 
geral ou especificamente aos servidores públicos civis e militares.  

 
7.6.3.8.01.0.0.00.00 Serviços de Atendimento à Saúde  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde humana em hospitais, ambulatórios, consultórios, clínicas, centros de assistência psicossocial, 
unidades móveis de atendimento a urgências e remoções e, também, os serviços de saúde prestados nos domicílios.  

 
7.6.3.8.01.1.0.00.00 Serviços Hospitalares  

Agrega as receitas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de serviços 
relacionados à saúde humana em hospitais, ambulatórios, consultórios, clínicas, centros de assistência psicossocial, unidades 
móveis de atendimento a urgências e remoções e, também, os serviços de saúde prestados nos domicílios. Compreende 
também as atividades de apoio à gestão dos estabelecimentos de saúde e as atividades de práticas integrativas e 
complementares à saúde humana.  

 
7.6.3.8.01.2.0.00.00 Serviços de Registro de Análise e de Controle  

Agrega as receitas originadas de serviços de registro de análise e de controle de produtos sujeitos a normas de vigilância 
sanitária   - Intraorçamentária.  

 
7.6.3.8.01.3.0.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde com natureza radiológica ou laboratorial   - Intraorçamentária.  

 
7.6.3.8.01.4.0.00.00 Serviços Ambulatoriais  

Agrega as receitas originadas de serviços de atendimento à saúde, de caráter especializado ou não. Compreende a prestação de 
serviços relacionados à saúde com natureza ambulatorial   - Intraorçamentária.  

 
7.6.3.8.01.9.0.00.00 Outros Serviços de Saúde  

Compreende a prestação de outros serviços relacionados à saúde, não especificados anteriormente   - Intraorçamentária.  
 

7.6.9.0.00.0.0.00.00 Outros Serviços  
Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
7.6.9.0.99.0.0.00.00 Outros Serviços 

 
Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
7.6.9.0.99.1.0.00.00 Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  
 

7.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal  
Registra as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
7.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros  

Registra  a arrecadação de multas e juros sobre outros  serviços.  
 

7.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa  
Registra  a arrecadação de outros  serviços inscritos em dívida ativa.  

 
7.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos 
de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
7.7.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
7.7.5.0.00.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
7.7.5.0.00.1.1.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
7.7.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas correntes  relacionadas as Ações de Combate ao Coronavírus.  

 
7.7.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas correntes  não classificadas anteriormente.  

 
7.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes  - Intraorçamentária.  

Agrega recursos não classificáveis nas origens de receitas correntes anteriores.  
 

7.9.1.0.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  
Agrega receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades.  

 
7.9.1.0.09.0.0.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos  

Agrega receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
7.9.1.0.09.1.0.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos  

Registra receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
7.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  

Registra receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
7.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  

Agrega as receitas oriundas de indenizações, restituições e ressarcimentos ao ente público.  
 

7.9.2.8.00.0.0.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

7.9.2.8.01.0.0.00.00 Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de indenizações ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

7.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de indenizações ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
7.9.2.8.01.1.1.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal  

Registra as receitas oriundas de indenizações ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

7.9.2.8.02.0.0.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
7.9.2.8.02.9.0.00.00 Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente  

 
7.9.2.8.02.9.1.00.00 Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega outras receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas 
anteriormente.  
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Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
7.6.9.0.99.1.0.00.00 Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  
 

7.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal  
Registra as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.  

 
7.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros  

Registra  a arrecadação de multas e juros sobre outros  serviços.  
 

7.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa  
Registra  a arrecadação de outros  serviços inscritos em dívida ativa.  

 
7.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos 
de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
7.7.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
7.7.5.0.00.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
7.7.5.0.00.1.1.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como correntes.  

 
7.7.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas correntes  relacionadas as Ações de Combate ao Coronavírus.  

 
7.7.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas correntes  não classificadas anteriormente.  

 
7.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes  - Intraorçamentária.  

Agrega recursos não classificáveis nas origens de receitas correntes anteriores.  
 

7.9.1.0.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  
Agrega receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades.  

 
7.9.1.0.09.0.0.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos  

Agrega receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
7.9.1.0.09.1.0.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos  

Registra receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
7.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  

Registra receitas de multas e juros de mora destinados à indenização pelo atraso no cumprimento de obrigação e multas de 
caráter punitivo ou moratório decorrentes de inobservância de obrigações contratuais.  

 
7.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  

Agrega as receitas oriundas de indenizações, restituições e ressarcimentos ao ente público.  
 

7.9.2.8.00.0.0.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

7.9.2.8.01.0.0.00.00 Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de indenizações ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

7.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de indenizações ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
7.9.2.8.01.1.1.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal  

Registra as receitas oriundas de indenizações ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  
 

7.9.2.8.02.0.0.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  
Agrega as receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios.  

 
7.9.2.8.02.9.0.00.00 Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente  

 
7.9.2.8.02.9.1.00.00 Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente  

Agrega outras receitas oriundas de restituições ao ente público, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas 
anteriormente.  
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7.9.2.8.02.9.1.01.00 Devolução de Benefícios  
Registra receitas oriundas de devolução de benefícios, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas anteriormente.  

 
7.9.2.8.02.9.1.02.00 Restituição Taxa de Administração  

Registra receitas oriundas de restituição de taxa de administração, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas 
anteriormente.  

 
7.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições  

Registra receitas oriundas de outras restituições, específicas para Estados, DF e Municípios, não detalhadas anteriormente.  
 

7.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária.  
Agrega receitas auferidas pela União não abarcadas pelos itens anteriores.  

 
7.9.9.0.01.0.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação - Intraorçamentária.  

 
7.9.9.0.01.1.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.01.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial desse Regime, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo de equilibrar 
o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.01.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo 
de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.01.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.01.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Ministério Público, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.01.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Tribunal de Contas, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.01.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Assembleia Legislativa, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.01.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública  

Registra as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Defensoria Pública, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o 
objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.02.00 Outras Receitas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS    

Agrega as receitas intra-orçamentárias oriundas dos  repasses referentes a Lei 18.469 de 30 de abril de 2015 dos Royalties de 
Itaipu.  

 
7.9.9.0.01.1.1.02.01 Outras Receitas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Lei 18.469/15  

Registra as receitas intra-orçamentárias oriundas dos  repasses referentes a Lei 18.469 de 30 de abril de 2015 dos Royalties de 
Itaipu.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - Parcelamento, definido em lei em observância à legislação em vigor, com o objetivo 
de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação. 

 
 

7.9.9.0.01.1.1.03.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público- Parcelamento  
Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.07 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - de multas e juros do parcelamento, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.08 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Atualização - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - de atualização do parcelamento, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.03.1.1.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal  

Registra as receitas relativas a compensações financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores.  

 
7.9.9.0.03.1.2.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -  

Multas e Juros  
Registra as receitas relativas a compensações financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores.  

 
7.9.9.0.99.0.0.00.00 Outras Receitas  

Agrega receitas que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.0.00.00 Outras Receitas - Primárias  
Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
7.9.9.0.99.1.1.00.00 Outras Receitas - Primárias  

Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.1.01.00 Outras Receitas - Primárias  
Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
7.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal  

Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.1.99.00 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente  
Registra receitas primárias referente a outros  Repasses que não foram classificadas anteriormente.  

 
7.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV)  

Registra receitas primárias referente a Requisições de Pequeno Valor (RPV) que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais   
Registra receitas primárias referente a Repasse para Benefícios Assistenciais que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
7.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde   

Registra receitas primárias referente a Repasse para Benefícios Saúde que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE  
Registra as receitas intra-orçamentárias oriundas dos repasses referentes a Folha de Parcela Autônoma de Equivalência (PAE).  

 
7.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente  

Registra demais receitas primárias referente a outros  Repasses que não foram classificadas anteriormente.  
 

8.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas de Capital  
Agrega as receitas de capital, que são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; 
da conversão, em espécie, de bens e direitos; além dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.  

 
8.3.0.0.00.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais  

Agrega as receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas.  

 
8.3.0.0.06.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais  

Agrega as receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas. 
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7.9.9.0.01.1.1.03.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público- Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - parcelamento do Poder Executivo, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.07 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - de multas e juros do parcelamento, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.01.1.1.03.08 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Atualização - Parcelamento  

Agrega as receitas do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, decorrentes da realização de aportes periódicos para 
a amortização de déficit atuarial do RPPS - de atualização do parcelamento, definido em lei em observância à legislação em 
vigor, com o objetivo de equilibrar o plano de previdência do respectivo ente da Federação.  

 
7.9.9.0.03.1.1.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal  

Registra as receitas relativas a compensações financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores.  

 
7.9.9.0.03.1.2.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -  

Multas e Juros  
Registra as receitas relativas a compensações financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores.  

 
7.9.9.0.99.0.0.00.00 Outras Receitas  

Agrega receitas que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.0.00.00 Outras Receitas - Primárias  
Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
7.9.9.0.99.1.1.00.00 Outras Receitas - Primárias  

Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.1.01.00 Outras Receitas - Primárias  
Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
7.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal  

Agrega receitas primárias que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.1.99.00 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente  
Registra receitas primárias referente a outros  Repasses que não foram classificadas anteriormente.  

 
7.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV)  

Registra receitas primárias referente a Requisições de Pequeno Valor (RPV) que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais   
Registra receitas primárias referente a Repasse para Benefícios Assistenciais que não se enquadram nos itens anteriores.  

 
7.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde   

Registra receitas primárias referente a Repasse para Benefícios Saúde que não se enquadram nos itens anteriores.  
 

7.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE  
Registra as receitas intra-orçamentárias oriundas dos repasses referentes a Folha de Parcela Autônoma de Equivalência (PAE).  

 
7.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente  

Registra demais receitas primárias referente a outros  Repasses que não foram classificadas anteriormente.  
 

8.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas de Capital  
Agrega as receitas de capital, que são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; 
da conversão, em espécie, de bens e direitos; além dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.  

 
8.3.0.0.00.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais  

Agrega as receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas.  

 
8.3.0.0.06.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais  

Agrega as receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas. 
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8.3.0.0.06.1.0.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais  

Agrega as receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas.  

 
8.3.0.0.06.1.1.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais   

Registra a receita proveniente de pagamento de parcelas de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos que não se 
enquadram em categorias específicas.  

 
8.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos  

Registra as receitas provenientes de amortizações de empréstimos concedidos que não se enquadram nas alíneas anteriores.  
 

8.3.0.0.07.0.0.00.00 Amortização de Financiamentos  
Agrega as receitas provenientes da amortização de financiamentos concedidos.  

 
8.3.0.0.07.1.0.00.00 Amortização de Financiamentos  

Agrega as receitas provenientes da amortização de financiamentos concedidos.  
 

8.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital  
Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos 
de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
8.4.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
8.4.5.0.00.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
8.4.5.0.00.1.1.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal  

Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender despesas classificáveis como de capital.  

 
8.4.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas de capital  relacionadas as Ações de Combate ao Coronavírus.  

 
8.4.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente  

Registra as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de instituições públicas não especificadas em outras 
naturezas, dede capital de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando 
destinados a atender as despesas de capital  não classificadas anteriormente.  

 
8.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital Intraorçamentárias  

Agrega as receitas provenientes de integralização de capital social, resultado positivo do Banco Central do Brasil, as 
remunerações do Tesouro Nacional, os saldos de exercícios anteriores e outras receitas semelhantes.  

 
8.9.1.0.00.0.0.00.00 Integralização de Capital Social  Intraorçamentárias  

Agrega os recursos destinados à constituição ou aumento de capital social de empresas públicas ou de sociedades de economia 
mista. Cabe ressaltar que o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens 
suscetíveis de avaliação em dinheiro.  

 
8.9.1.0.00.1.0.00.00 Integralização de Capital Social  Intraorçamentárias  

Registra os recursos destinados à constituição ou aumento de capital social de empresas públicas ou de sociedades de 
economia mista. Cabe ressaltar que o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie 
de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.  

  
 

8.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas de Capital  
Agrega as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregada apenas no caso de 
impossibilidade de utilização dos demais títulos.  

 
8.9.9.0.00.1.0.00.00 Demais Receitas de Capital  

Agrega as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregada apenas no caso de 
impossibilidade de utilização dos demais títulos.  

 
8.9.9.0.00.1.0.01.00 Devolução de Outros Créditos ou de Capital Subscrito ou Não e Outros Títulos  

Registra as receitas oriundas de indenizações, ressarcimento ou devolução de créditos ou de capital subscrito ou não e outros 
títulos.   

 
8.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente  

Registra as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregada apenas no caso de 
impossibilidade de utilização dos demais títulos.  

 
8.9.9.0.00.1.0.03.00 Créditos adicionais do Estado, Recursos do Programa Avança Paraná  

Registra os recursos recebidos do Estado oriundo do Programa Avança Paraná.  
  

 
9.9.9.9.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores   

Natureza de receita para inclusão no Projeto de Lei e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de 
recursos arrecadados em exercícios anteriores e registrados em superávit financeiro. Poderá ser detalhada conforme a 
necessidade do ente da Federação. 

 
 

ANEXO III 
DEDUÇÕES DA RECEITA - TIPO 10 

  
1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Restituição 
 Dedução do Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho por restituição 
  
1.1.1.8.01.2.1.01.02  

Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - FUNDEB 
  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores para formação do Fundo de Manutenção Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.2.1.01.03 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Restituição  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores por restituição - Parcela Estadual.   

1.1.1.8.01.2.1.01.04 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Outras Deduções  
Outras deduções do imposto sobre a propriedade de veículos automotores não enquadradas nos itens anteriores. 

1.1.1.8.01.2.1.02.01 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores Principal - Parcela Municipal.   

1.1.1.8.01.2.1.02.03 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal - Restituição  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores por restituição - Parcela Municipal.   

1.1.1.8.01.2.1.02.04 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal - Outras Deduções  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores por outras deduções- Parcela Municipal.   

1.1.1.8.01.2.2.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros  - Parcela Estadual - FUNDEB  
Dedução  da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
para formação do Fundo de Manutenção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.2.2.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal  
Dedução  da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 
Parcela Municipal.   

1.1.1.8.01.2.3.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente da Dívida Ativa do IPVA, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.    

1.1.1.8.01.2.3.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa Parcela Municipal  
Dedução do valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA - Parcela Municipal   

1.1.1.8.01.2.4.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - FUNDEB  
Dedução do Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.2.4.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Parcela Municipal  
Dedução do Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Parcela Municipal   

1.1.1.8.01.3.1.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal  - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente  ITCMD, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.3.1.01.03 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal - Restituição  
Registra os valores das restituições ou retificações do Imposto do ITCMD.   

1.1.1.8.01.3.2.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente as Multas e Juros de Mora do do tributo ITCMD, para compor o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.3.3.01.02 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente da Dívida Ativa do ITCMD, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.    

1.1.1.8.01.3.4.01.02 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros  FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente da Dívida Ativa do ITCMD, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.    

1.1.1.8.02.1.1.01.02 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente ao tributo ICMS – Parcela Estadual, para compor o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.02.1.1.01.03 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - Dedução do Programa Nota Paraná  
Registra a receita dedutível do ICMS, correspondente ao pagamento do Programa Nota Paraná - Parcela Estadual.   

1.1.1.8.02.1.1.01.04 Imposto do ICMS Principal - Restituições do ICMS não inscrito em Dívida Ativa - Parcela Estadual  
Dedução do imposto de ICMS por restituição - Parcela Estadual.   

1.1.1.8.02.1.1.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal  
Dedução do imposto  sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal.   

1.1.1.8.02.1.1.02.03 Imposto do ICMS Principal - Parcela Municipal - Dedução do Programa Nota Paraná  
Registra a receita dedutível do ICMS, correspondente ao pagamento do Programa Nota Paraná - Parcela Municipal. 
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ANEXO III 
DEDUÇÕES DA RECEITA - TIPO 10 

  
1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Restituição 
 Dedução do Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho por restituição 
  
1.1.1.8.01.2.1.01.02  

Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - FUNDEB 
  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores para formação do Fundo de Manutenção Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.2.1.01.03 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Restituição  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores por restituição - Parcela Estadual.   

1.1.1.8.01.2.1.01.04 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Outras Deduções  
Outras deduções do imposto sobre a propriedade de veículos automotores não enquadradas nos itens anteriores. 

1.1.1.8.01.2.1.02.01 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores Principal - Parcela Municipal.   

1.1.1.8.01.2.1.02.03 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal - Restituição  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores por restituição - Parcela Municipal.   

1.1.1.8.01.2.1.02.04 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal - Outras Deduções  
Dedução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores por outras deduções- Parcela Municipal.   

1.1.1.8.01.2.2.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros  - Parcela Estadual - FUNDEB  
Dedução  da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
para formação do Fundo de Manutenção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.2.2.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal  
Dedução  da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 
Parcela Municipal.   

1.1.1.8.01.2.3.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente da Dívida Ativa do IPVA, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.    

1.1.1.8.01.2.3.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa Parcela Municipal  
Dedução do valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA - Parcela Municipal   

1.1.1.8.01.2.4.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - FUNDEB  
Dedução do Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.2.4.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Parcela Municipal  
Dedução do Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Parcela Municipal   

1.1.1.8.01.3.1.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal  - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente  ITCMD, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.3.1.01.03 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal - Restituição  
Registra os valores das restituições ou retificações do Imposto do ITCMD.   

1.1.1.8.01.3.2.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente as Multas e Juros de Mora do do tributo ITCMD, para compor o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.01.3.3.01.02 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente da Dívida Ativa do ITCMD, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.    

1.1.1.8.01.3.4.01.02 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros  FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente da Dívida Ativa do ITCMD, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.    

1.1.1.8.02.1.1.01.02 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente ao tributo ICMS – Parcela Estadual, para compor o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.02.1.1.01.03 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - Dedução do Programa Nota Paraná  
Registra a receita dedutível do ICMS, correspondente ao pagamento do Programa Nota Paraná - Parcela Estadual.   

1.1.1.8.02.1.1.01.04 Imposto do ICMS Principal - Restituições do ICMS não inscrito em Dívida Ativa - Parcela Estadual  
Dedução do imposto de ICMS por restituição - Parcela Estadual.   

1.1.1.8.02.1.1.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal  
Dedução do imposto  sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal.   

1.1.1.8.02.1.1.02.03 Imposto do ICMS Principal - Parcela Municipal - Dedução do Programa Nota Paraná  
Registra a receita dedutível do ICMS, correspondente ao pagamento do Programa Nota Paraná - Parcela Municipal. 
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1.1.1.8.02.1.1.02.04 Imposto do ICMS Principal - Restituições do ICMS não inscrito em Dívida Ativa - Parcela Municipal  
Imposto do ICMS Principal - Restituições do ICMS não inscrito em Dívida Ativa - Parcela Municipal   

1.1.1.8.02.1.2.01.02 Imposto do ICMS - Multas Juros - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente as Multas e Juros de Mora do ICMS, para compor o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.02.1.2.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros- Parcela Municipal 

 
Dedução  da arrecadação de receita de multas e juros de mora do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros- 
Parcela Municipal   

1.1.1.8.02.1.3.01.02 Imposto do ICMS - Receita da Dívida Ativa - FUNDEB  
Registra a receita dedutível, correspondente as Receitas da Dívida Ativa do ICMS - Parcela Estadual, para compor o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.1.8.02.1.3.01.03 Imposto do ICMS - Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual - Restituição do ICMS inscrito em Dívida Ativa - Parcela 
Estadual  
Dedução do valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
Dívida Ativa- Parcela Estadual   

1.1.1.8.02.1.3.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa- Parcela Municipal  
Dedução do valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
Dívida Ativa- Parcela Municipal   

1.1.1.8.02.1.3.02.03 Imposto do ICMS - Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual - Restituição do ICMS inscrito em Dívida Ativa - Parcela 
Municipal  
Dedução do valor da arrecadação de receita de dívida ativa, pelo não pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
Dívida Ativa- Parcela Municipal   

11180214.01.02.10 ICMS - Dívida Ativa Multas e Juros da Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual - FUNDEB 
 Registra a receita dedutível, correspondente do ICMS, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.  
  
1.1.1.8.02.1.4.02.01 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros da receita de Dívida Ativa- Parcela Municipal 

 Registra o valor da arrecadação da parcela municipal (25%) da receita de  multas e juros  da receita da dívida ativa, pelo não 
pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – no transcurso do prazo exigível. 

  
1.1.1.8.02.2.1.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - FUNDEB 

 Registra a receita dedutível, correspondente ao tributo Adicional ICMS, em conformidade com a Lei Nº 14.113, de 25 de 
dezembro de 2020, § 1º Art. 3º, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 

  
1.1.1.8.02.2.1.00.03 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - Restituição 
 Dedução do adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza por restituição - Parcela Municipal. 
  
1.1.1.8.02.2.2.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros - FUNDEB 

 Registra a receita dedutível, correspondente ao tributo Adicional ICMS - Multas e Juros, em conformidade com a Lei Nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020, § 1º Art. 3º, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.   

1.1.2.1.01.1.1.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros 
 Registra as receitas que tem por fato gerador, o exercício regular do poder de polícia exercido pelo Corpo de Bombeiros (Lei 

Estadual Nº 13.976, de 26 de dezembro de 2002). 
  
1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxa de Segurança 

 Registra as receitas provenientes da Taxa de Segurança - Atos da Polícia Civil na área de identificação e investigação, Instituto 
Médico Legal, Instituto de Criminalística, fiscalização policial em geral, Academia de Polícia Civil, segurança e informações, e à 
proteção do meio ambiente (Lei Estadual Nº 7.257, de 30.11. 79). 

  
1.1.2.2.01.1.1.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços  

Registra o valor da arrecadação de receita de outras taxas de utilização efetiva ou potencial de serviços, não classificadas nos 
itens anteriores.  

 
1.7.1.8.01.1.1.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FUNDEB  

Registra a receita dedutível, correspondente a Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, para 
compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB.   

1.7.1.8.01.6.1.01.02 Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Ind. – IPI - Parcela Estadual - FUNDEB  
Registra a receita dedutível correspondente a Cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de 
Produtos Industrializados, para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB.   

1.7.1.8.01.6.1.02.01 Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Ind. – IPI - Municipal  
Registra a receita dedutível correspondente a Cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Parcela Municipal 

  
1.7.1.8.01.7.1.02.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Parcela Municipal  

Registra a parcela municipal das receitas recebidas pelos Estados através de transferências constitucionais da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.  

  
1.7.1.8.02.3.1.02.00 Royalties – Comp.Fin. pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Municipal  

Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo – 
PARCELA MUNICIPAL (25%). 

   
 

* PARA CLASSIFICAR UMA DEDUÇÃO É NECESSÁRIO CLASSIFCAR A RECEITA PELO TIPO DA RECEITA, POR EXEMPLO: TIPO 1 RECEITA 
CORRENTE ORÇAMENTÁRIA, TIPO 10 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA. 
 
** O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, DEVE OCORRER NO MESMO CÓDIGO DA RECEITA QUE GEROU O EXCESSO. 
  

 
 

 

ANEXO IV 
 

COMPOSIÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS 

RECEITA CENTRALIZADA 

   

FONTE 100: ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 98 

1.1.1.3.03.2.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal 98 

1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 98 

1.1.1.8.01.2.1.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual 98 

1.1.1.8.01.2.1.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.2.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual 50 

1.1.1.8.01.2.2.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.3.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Parcela Estadual 100 

1.1.1.8.01.2.3.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.4.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Estado 100 

1.1.1.8.01.2.4.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.3.1.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos 98 

1.1.1.8.01.3.2.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros  50 

1.1.1.8.01.3.3.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa 100 
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1.7.1.8.01.7.1.02.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Parcela Municipal  

Registra a parcela municipal das receitas recebidas pelos Estados através de transferências constitucionais da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.  

  
1.7.1.8.02.3.1.02.00 Royalties – Comp.Fin. pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Municipal  

Registra o valor da arrecadação da receita com a cota-parte royalties – compensação financeira pela produção de petróleo – 
PARCELA MUNICIPAL (25%). 

   
 

* PARA CLASSIFICAR UMA DEDUÇÃO É NECESSÁRIO CLASSIFCAR A RECEITA PELO TIPO DA RECEITA, POR EXEMPLO: TIPO 1 RECEITA 
CORRENTE ORÇAMENTÁRIA, TIPO 10 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA. 
 
** O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, DEVE OCORRER NO MESMO CÓDIGO DA RECEITA QUE GEROU O EXCESSO. 
  

 
 

 

ANEXO IV 
 

COMPOSIÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS 

RECEITA CENTRALIZADA 

   

FONTE 100: ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 98 

1.1.1.3.03.2.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal 98 

1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 98 

1.1.1.8.01.2.1.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual 98 

1.1.1.8.01.2.1.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.2.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual 50 

1.1.1.8.01.2.2.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.3.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Parcela Estadual 100 

1.1.1.8.01.2.3.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.4.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Estado 100 

1.1.1.8.01.2.4.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.3.1.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos 98 

1.1.1.8.01.3.2.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros  50 

1.1.1.8.01.3.3.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa 100 
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1.1.1.8.01.3.4.01.01 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos  - Dívida Ativa - Multas e Juros  100 

1.1.1.8.02.1.1.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Estadual 98 

1.1.1.8.02.1.1.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.02.1.2.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Parcela Estadual 50 

1.1.1.8.02.1.2.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros- Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.02.1.3.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual 100 

1.1.1.8.02.1.3.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa- Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.02.1.4.01.01 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa Multas e Juros da Receita da Dívida Ativa - 
Parcela Estadual 

100 

1.1.1.8.02.1.4.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros da receita de Dívida Ativa- Parcela Municipal 100 

1.1.2.1.01.1.1.03.00 Taxa de Saúde Pública 8 

1.1.2.1.01.1.1.05.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 98 

1.1.2.1.01.1.3.05.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa 100 

1.1.2.2.01.1.1.05.00 Taxa de Expediente 98 

1.1.2.2.01.1.2.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros 98 

1.1.2.2.01.1.3.05.00 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 98 

1.1.2.2.01.1.4.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros da  Dívida Ativa 98 

1.1.3.8.99.1.1.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 100 

1.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis 100 da FT 

1.3.1.0.01.1.1.02.00 Arrendamentos  100 da FT 

1.3.1.0.01.1.1.03.00 Taxa de Ocupação de Imóveis 100 da FT 

1.3.1.0.01.1.3.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 100 da FT 

1.3.1.0.01.2.3.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa 100 da FT 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.2.2.00.1.1.03.00 Outros Dividendos não Enquadrado Anteriormente 100 

1.3.2.9.00.1.1.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 100 da FT 

1.3.3.1.01.1.1.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.01 Outros Produtos de Outras Operações - Retornos dos Juros de Operação de Crédito 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.04 Outros Produtos de Outras Operações 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.01.00 Serviços Comerciais 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.02.00 Serviços de Informações Estatísticas 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.04.00 Serviços de Comunicação 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.05.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.17.00 Tarifas de Administração de Serviços 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.18.00 Venda de Editais. 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.19.00 Outros Serviços 100 da FT 

1.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal 100 da FT 

1.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 100 da FT 

1.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 100 da FT 

1.7.1.8.01.1.1.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal 100 

1.7.1.8.01.6.1.01.01 Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Ind. – IPI - Parcela Estadual 100 

1.7.1.8.01.6.1.02.01 Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Ind. – IPI - Municipal 100 

1.7.1.8.01.7.1.03.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários – Comercialização do Ouro 100 

1.7.1.8.02.9.1.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 100 da FT 

1.7.1.8.06.1.0.01.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  100 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas 100 da FT 

1.9.1.0.13.10.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização. 100 da FT 

1.9.1.0.13.20.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Acordos de Leniência 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.2.8.03.1.0.00.00 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.02.00 Receita de Outros Títulos 100 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

2.4.3.0.00.1.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100 

2.4.7.8.01.9.0.00.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

2.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente 100 da FT 
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1.6.1.0.01.1.1.02.00 Serviços de Informações Estatísticas 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.04.00 Serviços de Comunicação 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.05.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.17.00 Tarifas de Administração de Serviços 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.18.00 Venda de Editais. 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.19.00 Outros Serviços 100 da FT 

1.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal 100 da FT 

1.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 100 da FT 

1.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 100 da FT 

1.7.1.8.01.1.1.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal 100 

1.7.1.8.01.6.1.01.01 Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Ind. – IPI - Parcela Estadual 100 

1.7.1.8.01.6.1.02.01 Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Ind. – IPI - Municipal 100 

1.7.1.8.01.7.1.03.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários – Comercialização do Ouro 100 

1.7.1.8.02.9.1.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 100 da FT 

1.7.1.8.06.1.0.01.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  100 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas 100 da FT 

1.9.1.0.13.10.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização. 100 da FT 

1.9.1.0.13.20.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Acordos de Leniência 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.2.8.03.1.0.00.00 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.02.00 Receita de Outros Títulos 100 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

2.4.3.0.00.1.0.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100 

2.4.7.8.01.9.0.00.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

2.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente 100 da FT 
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9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

Dedução da  Receita - Tipo 10 

1.1.1.8.01.2.1.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - FUNDEB 98 

1.1.1.8.01.2.1.01.03 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Restituição 98 

1.1.1.8.01.2.1.01.04 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Outras Deduções 98 

1.1.1.8.01.2.1.02.01 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parc. Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.1.02.03 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal - Restituição 100 

1.1.1.8.01.2.1.02.04 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Municipal - Outras Deduções 100 

1.1.1.8.01.2.2.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual - FUNDEB 50 

1.1.1.8.01.2.2.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.3.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Parcela Estadual - FUNDEB 100 

1.1.1.8.01.2.3.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Dívida Ativa Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.2.4.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Parcela Estadual - FUNDEB 100 

1.1.1.8.01.2.4.02.01 Imposto s/ a Prop. de Veíc. Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros - Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.01.3.1.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal  - FUNDEB 98 

1.1.1.8.01.3.1.01.03 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal - Restituição 98 

1.1.1.8.01.3.2.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros - FUNDEB 50 

1.1.1.8.01.3.3.01.02 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa - FUNDEB 100 

1.1.1.8.01.3.4.01.02 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos  - Dívida Ativa - Multas e Juros  FUNDEB 100 

1.1.1.8.02.1.1.01.02 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - FUNDEB 98 

1.1.1.8.02.1.1.01.03 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - Dedução do Programa Nota Paraná 98 

1.1.1.8.02.1.1.01.04 Imposto do ICMS Principal - Restituições do ICMS não inscrito em Dívida Ativa - Parcela Estadual 98 

1.1.1.8.02.1.1.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.02.1.1.02.03 Imposto do ICMS Principal - Dedução do Programa Nota Paraná - Parcela Municipal  100 

1.1.1.8.02.1.1.02.04 Imposto do ICMS Principal - Restituições do ICMS não inscrito em Dívida Ativa - Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.02.1.2.01.02 Imposto do ICMS - Multas Juros - Parcela Estadual - FUNDEB 50 

1.1.1.8.02.1.2.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros- Parcela Municipal 100 

1.1.1.8.02.1.3.01.02 Imposto do ICMS - Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual -  FUNDEB 100 

1.1.1.8.02.1.3.01.03 Imposto do ICMS - Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual - Restituição do ICMS inscrito em Dívida Ativa - 
Parcela Estadual 100 

1.1.1.8.02.1.3.02.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa- Parcela Municipal 100 
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1.1.1.8.02.1.3.02.03 Imposto do ICMS - Receita da Dívida Ativa - Parcela Estadual - Restituição do ICMS inscrito em Dívida Ativa - 
Parcela Municipal 100 

1.7.1.8.01.1.1.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FUNDEB 100 

1.7.1.8.01.6.1.01.02 Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Ind. – IPI - Parcela Estadual - FUNDEB 100 

1.7.1.8.01.6.1.02.01 Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Ind. – IPI - Municipal 100 

 

  

FONTE 101: RECURSOS NÃO PASSÍVEIS DE VINCULAÇÃO POR FORÇA DA E.C.93/2016 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 0,6 

1.1.1.3.03.2.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal 0,6 

1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,6 

1.1.1.8.01.2.1.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual 0,6 

1.1.1.8.01.2.2.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual 15 

1.1.1.8.01.3.1.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos 0,6 

1.1.1.8.01.3.2.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros  15 

1.1.1.8.02.1.1.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Estadual 0,6 

1.1.1.8.02.1.2.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Parcela Estadual 15 

1.1.1.8.02.2.1.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal 30 

1.1.1.8.02.2.2.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros 30 

1.1.2.1.01.1.1.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros 30 

1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxa de Segurança 30 

1.1.2.1.01.1.1.03.00 Taxa de Saúde Pública 3,6 

1.1.2.1.01.1.1.04.00 Taxas de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná 30 

1.1.2.1.01.1.1.05.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,6 

1.1.2.1.01.1.3.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros - Dívida Ativa 30 

1.1.2.1.01.1.3.02.00 Taxa de Segurança - Dívida Ativa 30 

1.1.2.1.01.1.3.04.00 Taxas de Reg. de Serv.Púb. Delegados de Infraestrutura do Paraná - Dívida Ativa 30 

1.1.2.1.04.1.1.01.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 30 

1.1.2.1.04.1.1.02.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Animal - TFSA 30 

1.1.2.1.04.1.1.03.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Vegetal - TFSV 30 

1.1.2.1.04.1.1.04.00 Taxa Cont., Acomp. e Fisc. das Ativ. de Expl. e do Aprov. de Rec.Hídricos-TCFRH 30 
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1.1.2.1.04.1.1.05.00 Taxa de Cont., Mon.e Fisc. das Ativ. de Lav., Exp. e Ap. de Rec.Minerais-TCFRM 30 

1.1.2.1.04.1.3.01.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  - D.A. 30 

1.1.2.1.04.1.3.02.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Animal - TFSA - Dívida Ativa 30 

1.1.2.1.04.1.3.03.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Vegetal - TFSV - Dívida Ativa 30 

1.1.2.1.04.1.3.04.00 Taxa Cont., Ac. Fisc. d Ativ. de Ex.  Aprov. Rec.Hídricos-TCFRH - Dívida Ativa 30 

1.1.2.1.04.1.3.05.00 Taxa de Cont., M.Fisc. Ativ.  Lav. Exp. Ap.  Rec.Minerais-TCFRM - Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.1.01.00 Taxa de Segurança Preventiva 30 

1.1.2.2.01.1.1.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva 30 

1.1.2.2.01.1.1.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA 30 

1.1.2.2.01.1.1.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais 30 

1.1.2.2.01.1.1.05.00 Taxa de Expediente 0,6 

1.1.2.2.01.1.1.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 30 

1.1.2.2.01.1.2.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Multas e Juros 30 

1.1.2.2.01.1.2.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros 30 

1.1.2.2.01.1.2.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Multas e Juros 30 

1.1.2.2.01.1.2.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Multas e Juros 30 

1.1.2.2.01.1.2.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros 0,6 

1.1.2.2.01.1.2.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 30 

1.1.2.2.01.1.3.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.3.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.3.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.3.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.3.05.00 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 0,6 

1.1.2.2.01.1.3.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.4.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Multas e Juros da Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.4.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros da  Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.4.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Multas e Juros da  Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.4.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Multas e Juros da  Dívida Ativa 30 

1.1.2.2.01.1.4.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros da  Dívida Ativa 0,6 

1.1.2.2.01.1.4.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da  Dívida Ativa 30 
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1.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis 30 

1.3.1.0.01.1.1.02.00 Arrendamentos  30 

1.3.1.0.01.1.1.03.00 Taxa de Ocupação de Imóveis 30 

1.3.1.0.01.1.3.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 30 

1.3.1.0.01.2.3.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa 30 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.2.2.00.1.1.01.00 Dividendos com Destinação  Específica 30 

1.3.2.2.00.1.1.03.00 Outros Dividendos não Enquadrado Anteriormente 30 

1.3.2.9.00.1.1.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 30 

1.3.3.1.01.1.1.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal 30 da FT 

1.3.3.9.99.1.0.00.00 Outras Delegações de Serviços Públicos 30 

1.3.4.0.00.0.0.00.00 Exploração de Recursos Naturais 30 

1.3.9.0.00.1.1.01.04 Outros Produtos de Outras Operações 30 da FT 

1.4.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Produção Vegetal 30 

1.4.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Produção Animal e Derivados 30 

1.4.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas Agropecuárias 30 

1.5.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Indústria de Transformação 30 

1.5.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades 30 

1.5.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 30 

1.6.1.0.01.1.1.01.00 Serviços Comerciais 30 

1.6.1.0.01.1.1.02.00 Serviços de Informações Estatísticas 30 

1.6.1.0.01.1.1.03.00 Serviços Educacionais 30 

1.6.1.0.01.1.1.04.00 Serviços de Comunicação 30 

1.6.1.0.01.1.1.05.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 30 

1.6.1.0.01.1.1.06.00 Serviços Agropecuários 30 

1.6.1.0.01.1.1.07.00 Serviços de Estudos e Pesquisas 30 

1.6.1.0.01.1.1.08.00 Serviços  de  Reparação, Manutenção e Instalação 30 

1.6.1.0.01.1.1.09.00 Serviços Recreativos e Culturais 30 

1.6.1.0.01.1.1.10.00 Serviços de Perfuração e Instalação de Poços 30 

1.6.1.0.01.1.1.11.00 Serviços Arquivísticos Prestados a Outras Entidades 30 
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1.6.1.0.01.1.1.13.00 Serv. do Sist. Estadual de Rep. Florestal Obrigatória - SERFLOR - COTA ÁRVORE 30 

1.6.1.0.01.1.1.14.00 Serviços de Expedição de Certificados 30 

1.6.1.0.01.1.1.16.00 Serviços de Datilografia 30 

1.6.1.0.01.1.1.17.00 Tarifas de Administração de Serviços 30 

1.6.1.0.01.1.1.18.00 Venda de Editais. 30 

1.6.1.0.01.1.1.19.00 Outros Serviços 30 

1.6.1.0.02.1.1.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 30 

1.6.1.0.03.1.1.01.00 Serviço de Registro 30 

1.6.1.0.03.1.1.02.00 Serviço de Certificação 30 

1.6.1.0.03.1.1.03.00 Serviço de Fiscalização 30 

1.6.1.0.03.1.3.01.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa 30 

1.6.1.0.04.1.1.01.00 Serviços de Processamento de Dados 30 

1.6.1.0.04.1.1.02.00 Serviços de Informações Científicas e Tecnológicas 30 

1.6.2.0.02.1.1.01.00 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e ao Transporte 30 

1.6.2.0.03.1.1.02.00 Serviços de Armazenagem de Outras Entidades 30 

1.6.3.8.01.1.0.00.00 Serviços Hospitalares 30 

1.6.3.8.01.2.0.00.00 Serviços de Registro de Análise e de Controle 30 

1.6.3.8.01.3.0.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 30 

1.6.3.8.01.4.0.00.00 Serviços Ambulatoriais 30 

1.6.3.8.01.9.0.00.00 Outros Serviços de Saúde 30 

1.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal 30 

1.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 30 

1.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 30 

1.7.1.8.02.2.1.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM  30 

1.7.1.8.02.3.1.01.00 Royalties – Comp. Fin. pela Prod. de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Estadual 30 

1.7.1.8.02.4.1.00.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II 30 

1.7.1.8.02.5.1.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 30 

1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 30 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 30 da FT 

1.7.5.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais 30 da FT 
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1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  30 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.01.00 Multas de Poluição de Águas 30 

1.9.1.0.01.1.1.02.00 Multas Previstas na Legislação do Corpo de Bombeiros do  FUNESP/PR 30 

1.9.1.0.01.1.1.04.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 30 

1.9.1.0.01.1.1.05.00 Multas Previstas  Legislação de Trânsito -  FUNESP/PR 30 

1.9.1.0.01.1.1.06.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito -   FUNRESTRAN 30 

1.9.1.0.01.1.1.07.00 Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário  de  Passageiros e Cargas 30 

1.9.1.0.01.1.1.09.00 Multas por Infração à Lei de Execuções Penais - FUPEN 30 

1.9.1.0.01.1.1.10.00 Multas por Infração à Legislação do Fundo de Equipamento Agropecuário - FEAP 30 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas 30 

1.9.1.0.01.1.1.12.00 Multas Aplicada pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON 30 

1.9.1.0.01.1.2.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 30 

1.9.1.0.01.1.3.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 30 

1.9.1.0.06.1.1.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 30 

1.9.1.0.06.1.2.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 30 

1.9.9.0.12.2.1.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 30 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 30 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 30 

7.5.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Indústria de Transformação 30 

7.5.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades 30 

7.5.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 30 

7.6.1.0.01.1.1.03.00 Serviços Educacionais 30 

7.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal 30 

7.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 30 

7.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 30 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

Dedução da  Receita - Tipo 10 

1.1.1.8.01.2.1.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - FUNDEB 0,6 

1.1.1.8.01.2.1.01.03 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Restituição 0,6 

1.1.1.8.01.2.1.01.04 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Outras Deduções 0,6 
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1.1.1.8.01.2.2.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual - FUNDEB 15 

1.1.1.8.01.3.1.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal  - FUNDEB 0,6 

1.1.1.8.01.3.1.01.03 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal - Restituição 0,6 

1.1.1.8.01.3.2.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros - FUNDEB 15 

1.1.1.8.02.1.1.01.02 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - FUNDEB 0,6 

1.1.1.8.02.1.1.01.03 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - Dedução do Programa Nota Paraná 0,6 

1.1.1.8.02.1.1.01.04 Imposto do ICMS Principal - Restituições do ICMS não inscrito em Dívida Ativa - Parcela Estadual 0,6 

1.1.1.8.02.1.2.01.02 Imposto do ICMS - Multas Juros - Parcela Estadual - FUNDEB 15 

1.1.1.8.02.2.1.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - FUNDEB 30 

1.1.1.8.02.2.1.00.03 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - Restituição 30 

1.1.1.8.02.2.2.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros - FUNDEB 30 

   

FONTE 102: FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA  - FECOP 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.1.8.02.2.1.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal 63 

1.1.1.8.02.2.2.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros 63 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 70 da FT 

1.7.5.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais 70 da FT 

1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  70 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.2.8.03.1.0.00.00 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

Dedução da  Receita - Tipo 10 

1.1.1.8.02.2.1.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - FUNDEB 63 

1.1.1.8.02.2.1.00.03 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - Restituição 63 

1.1.1.8.02.2.2.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros - FUNDEB 63 

   

FONTE 103: AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 
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1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.01.00 Auxílio aos Estados Exportadores 100 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 104: COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.01.7.1.01.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Parcela Estadual 100 

1.7.1.8.01.7.1.02.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Parcela Municipal 100 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

Dedução da  Receita - Tipo 10 

1.7.1.8.01.7.1.02.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Parcela Municipal 100 

 

FONTE 105: RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.02.1.1.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 100 

1.7.1.8.02.2.1.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM  70 

1.7.1.8.02.3.1.01.00 Royalties – Comp. Fin. pela Prod. de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Estadual 70 

1.7.1.8.02.3.1.02.00 Royalties – Comp.Fin. pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Municipal 100 

1.7.1.8.02.4.1.00.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II 70 

1.7.1.8.02.5.1.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 70 

1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 70 

1.7.1.8.02.9.1.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

Dedução da  Receita - Tipo 10 

1.7.1.8.02.3.1.02.00 Royalties – Comp.Fin. pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Parcela Municipal 100 
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FONTE 106: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ – FEPGE/PR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.17.00 Tarifas de Administração de Serviços 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.18.00 Venda de Editais. 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.19.00 Outros Serviços 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.12.2.1.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 100 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 107: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.10.1.1.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS  100 da FT 

1.7.1.8.10.2.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -  100 da FT 

1.7.1.8.10.3.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 100 da FT 

1.7.1.8.10.4.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome 100 da FT 

1.7.1.8.10.5.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico 100 da FT 

1.7.1.8.10.9.1.00.00 Outras Transferências de Convênios da União  100 da FT 

1.7.1.8.11.1.1.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen  100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.02.00 Transf. de  Recursos  Adicionais para Ações de Defesa Civil 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.7.5.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.1.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 100 da FT 

2.4.1.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 100 da FT 

2.4.1.8.10.5.0.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 100 da FT 

2.4.1.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 100 da FT 

2.4.1.8.12.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 108: ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.04.00 Outras Alienações de Outros Bens Móveis 100 da FT 

2.2.2.0.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Imóveis 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 110: RECEITA DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG) 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.2.02.1.2.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Juros e Multas da Dívida Ativa 100 

1.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa 100 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

7.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa 100 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   
FONTE 111: COTA-PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP 
(LEI 16.944/2011, ART. 16 § 1º) 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.05.00 Multas Previstas  Legislação de Trânsito -  FUNESP/PR 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.06.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito -   FUNRESTRAN 56 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 112: CONVÊNIO DA POLICIA MILITAR - FUNESP/PR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 
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2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 108: ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.04.00 Outras Alienações de Outros Bens Móveis 100 da FT 

2.2.2.0.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Imóveis 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 110: RECEITA DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG) 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.2.02.1.2.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Juros e Multas da Dívida Ativa 100 

1.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa 100 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

7.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa 100 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   
FONTE 111: COTA-PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP 
(LEI 16.944/2011, ART. 16 § 1º) 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.05.00 Multas Previstas  Legislação de Trânsito -  FUNESP/PR 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.06.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito -   FUNRESTRAN 56 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 112: CONVÊNIO DA POLICIA MILITAR - FUNESP/PR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 



172 2ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.5.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

7.7.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 113: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxa de Segurança 61,6 

1.1.2.1.01.1.3.02.00 Taxa de Segurança - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.1.01.00 Taxa de Segurança Preventiva 68,6 

1.1.2.2.01.1.2.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Multas e Juros 70 

1.1.2.2.01.1.3.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.4.01.00 Taxa de Segurança Preventiva - Multas e Juros da Dívida Ativa 70 

1.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis 70 da FT 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.03.1.1.01.00 Serviço de Registro 70 da FT 

1.6.1.0.03.1.1.02.00 Serviço de Certificação 70 da FT 

1.6.1.0.03.1.1.03.00 Serviço de Fiscalização 29,4 

1.6.1.0.03.1.3.01.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa 70 da FT 

1.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 70 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.04.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 70 

1.9.1.0.01.1.1.05.00 Multas Previstas  Legislação de Trânsito -  FUNESP/PR 70 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.04.00 Outras Alienações de Outros Bens Móveis 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 115: RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 
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1.4.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Produção Vegetal 70 da FT 

1.4.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Produção Animal e Derivados 70 da FT 

1.4.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas Agropecuárias 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.06.00 Serviços Agropecuários 70 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 116: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.05.1.1.00.00 Transferências do Salário-Educação  100 

1.7.1.8.05.2.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 100 

1.7.1.8.05.3.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 100 

1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 100 

1.7.1.8.05.9.1.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 100 

1.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 100 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 100 da FT 

2.4.1.8.05.1.0.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 100 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 118: RECURSOS PROVENIENTES DE INDENIZAÇÃO DA PETROBRÁS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 
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1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

 

  

FONTE 119: RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LEI 9703/98 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 120: OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.1.1.8.01.1.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação 100 da FT 

2.1.1.8.01.2.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 100 da FT 

2.1.1.8.01.3.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento 100 da FT 

2.1.1.8.01.4.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente 100 da FT 

2.1.1.8.01.5.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 100 da FT 

2.1.1.8.01.6.1.01.01 BB - Refinanciamento Dívida Copel - BB ag. 3793-1 c.c 13.071-0 100 

2.1.1.9.00.1.1.01.00 BNDES-Proinvest BB ag. 3793-1 c.c. 10.372-1 100 

2.1.1.9.00.1.1.02.00 BB - Rotas do Desenvolvimento - BB ag. 3793-1 c.c. 11.714-5 100 

2.1.1.9.00.1.1.03.00 BNDES-Fundo Social BB ag. 3793-1 c.c. 10.10.588-0 100 

2.1.1.9.00.1.1.05.00 CEF- PAC - da Mobilidade ag. 3153/006 c.c.100.636-3 100 

2.1.1.9.00.1.1.06.00 CEF- PAC - da Mobilidade ag. 3153/006 c.c.100.637-1 100 

2.1.1.9.00.1.1.07.00 CEF- PAC - da Mobilidade ag. 3153/006 c.c.100.639-8 100 

2.1.1.9.00.1.1.08.00 CEF- PAC - da Mobilidade ag. 3153/006 c.c.100.701-7 100 

2.1.1.9.00.1.1.10.00 BB - CEF - Avança Paraná ag. 3793-1 c.c.12.837-6 100 
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2.1.1.9.00.1.1.99.00 Outras Operações Internas não classificadas nos itens anteriores 100 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 121: RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS – LEI 18.8878/2016            
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.1.04.1.1.04.00 Taxa Cont., Acomp. e Fisc. das Ativ. de Expl. e do Aprov. de Rec.Hídricos-TCFRH 68,6 

1.1.2.1.04.1.1.05.00 Taxa de Cont., Mon.e Fisc. das Ativ. de Lav., Exp. e Ap. de Rec.Minerais-TCFRM 68,6 

1.1.2.1.04.1.3.04.00 Taxa Cont., Ac. Fisc. d Ativ. de Ex.  Aprov. Rec.Hídricos-TCFRH - Dívida Ativa 70 

1.1.2.1.04.1.3.05.00 Taxa de Cont., M.Fisc. Ativ.  Lav. Exp. Ap.  Rec.Minerais-TCFRM - Dívida Ativa 70 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.4.0.00.0.0.00.00 Exploração de Recursos Naturais 70 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 123: FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ – FUPEN 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis 70 da FT 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.11.1.1.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen  100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.09.00 Multas por Infração à Lei de Execuções Penais - FUPEN 70 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas 70 da FT 

1.9.1.0.01.1.2.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 70 da FT 

1.9.1.0.01.1.3.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 70 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 
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FONTE 124: MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.1.01.1.1.03.00 Taxa de Saúde Pública 80 

1.1.2.1.01.1.3.03.00 Taxa de Saúde Pública - Dívida Ativa 100 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.03.00 Multas Previstas na Legislação Sanitária - FUNSAÚDE 100 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 125: RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.3.1.01.1.1.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.01.00 Receita de Privatização 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.02.00 Receita de Outros Títulos 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.04.00 Outras Alienações de Outros Bens Móveis 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.05.00 Outras Alienações de Bens Móveis realizadas por Determinação Judicial 100 da FT 

2.2.1.8.01.2.1.00.00 Alienação de Investimentos Permanentes 100 da FT 

2.2.2.0.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Imóveis 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 126: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FDE 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.01 Outros Produtos de Outras Operações - Retornos dos Juros de Operação de Crédito 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.02 Juros e encargos de Financiamentos Internos 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.03 Juros de empréstimos internos concedidos 100 da FT 
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1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos 100 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.04.00 Amortização Referente a Recuperação de Aval Honrado 100 da FT 

2.3.0.0.07.1.0.00.00 Amortização de Financiamentos 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 127: FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO – FEAP 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.06.00 Serviços Agropecuários 70 da FT 

1.6.1.0.03.1.1.03.00 Serviço de Fiscalização 3,5 

1.9.1.0.01.1.1.10.00 Multas por Infração à Legislação do Fundo de Equipamento Agropecuário - FEAP 70 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 128: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.1.8.01.2.2.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - Parcela Estadual 35 

1.1.1.8.01.3.2.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros  35 

1.1.1.8.02.1.2.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Parcela Estadual 35 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 
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Dedução da Fonte - Tipo 10 

1.1.1.8.01.2.2.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Multas e Juros - FUNDEB 35 

1.1.1.8.01.3.2.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros - FUNDEB 35 

1.1.1.8.02.1.2.01.02 Imposto do ICMS - Multas Juros - FUNDEB 35 

   

FONTE  130:  FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON  
 

   CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.12.00 Multas Aplicada pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON 70 da FT 

1.9.1.0.01.1.2.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 70 da FT 

1.9.1.0.01.1.3.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 70 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa   70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 131 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI Nº 11.091/95 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxa de Segurança 7 

1.1.2.1.01.1.1.03.00 Taxa de Saúde Pública 7 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 132: PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1,4 
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1.1.1.3.03.2.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal 1,4 

1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1,4 

1.1.1.8.01.2.1.01.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual 1,4 

1.1.1.8.01.3.1.01.01 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos 1,4 

1.1.1.8.02.1.1.01.01 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcela Estadual 1,4 

1.1.2.1.01.1.1.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros 1,4 

1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxa de Segurança 1,4 

1.1.2.1.01.1.1.03.00 Taxa de Saúde Pública 1,4 

1.1.2.1.01.1.1.05.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1,4 

1.1.2.1.04.1.1.01.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1,4 

1.1.2.1.04.1.1.04.00 Taxa Cont., Acomp. e Fisc. das Ativ. de Expl. e do Aprov. de Rec.Hídricos-TCFRH 1,4 

1.1.2.1.04.1.1.05.00 Taxa de Cont., Mon.e Fisc. das Ativ. de Lav., Exp. e Ap. de Rec.Minerais-TCFRM 1,4 

1.1.2.2.01.1.1.01.00 Taxa de Segurança Preventiva 1,4 

1.1.2.2.01.1.1.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva 1,4 

1.1.2.2.01.1.1.05.00 Taxa de Expediente 1,4 

1.1.2.2.01.1.2.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros 1,4 

1.1.2.2.01.1.3.05.00 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1,4 

1.1.2.2.01.1.4.05.00 Taxa de Expediente - Multas e Juros da  Dívida Ativa 1,4 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

Dedução da  Receita - Tipo 10 

1.1.1.8.01.2.1.01.02 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - FUNDEB 1,4 

1.1.1.8.01.2.1.01.03 Imposto s/ a Prop. De Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Restituição 1,4 

1.1.1.8.01.2.1.01.04 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores Principal - Parcela Estadual - Outras Deduções 1,4 

1.1.1.8.01.3.1.01.02 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal  - FUNDEB 1,4 

1.1.1.8.01.3.1.01.03 Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos Principal - Restituição 1,4 

1.1.1.8.02.1.1.01.02 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - FUNDEB 1,4 
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1.1.1.8.02.1.1.01.03 Imposto do ICMS Principal - Parcela Estadual - Dedução do Programa Nota Paraná 1,4 

1.1.1.8.02.1.1.01.04 Imposto do ICMS Principal - Restituições do ICMS não inscrito em Dívida Ativa - Parcela Estadual 1,4 

   

FONTE 133: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.6.8.10.1.0.00.00 Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.11.1.1.00.00 Variação Cambial 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

2.4.6.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteiormente 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   
FONTE 135: CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO – FUNDO DE 
PREVIDÊNCIA 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

Receita 
Orçamentária     

1.2.1.8.01.1.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 
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1.2.1.8.01.2.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.01.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.02.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.03.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.04.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.05.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Principal - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.06.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.01.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 
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1.2.1.8.03.1.2.02.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.03.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.04.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.05.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.06.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.3.00.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Dívida Ativa 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.4.00.00 CPSSS Patronal - Sevidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 
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1.2.1.8.03.3.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembléia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Executivo 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TJPR 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - MP 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TCE 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - ALE 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - DPE 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Executivo 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TJPR 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - MP 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TCE 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - ALE 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - DPE 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - Executivo 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TJPR 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - MP 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TCE 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - ALE 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - DPE 100 da FT 

1.2.1.8.04.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.04.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.04.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.3.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros 100 da FT 

 
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal 100 da FT 
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1.2.1.8.04.4.1.00.00 
 

1.2.1.8.04.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 100 da FT 

1.2.1.9.99.1.1.01.00 Demais Contribuições Sociais - Autopatrocinador 100 da FT 

1.2.1.9.99.1.1.02.00 Contribuição Previdenciária Precatórios - FP 100 da FT 

1.2.1.9.99.1.1.03.00 Multas e Juros Contribuição Previdenciária Precatórios 100 da FT 

1.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis 100 da FT 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.2.1.00.4.1.01.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Fundos de Renda Fixa 100 da FT 

1.3.2.1.00.4.1.02.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Fundos de Renda Variável 100 

1.3.2.1.00.4.1.03.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Fundos de  Renda imobiliários. 100 

1.3.2.1.00.4.1.04.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Aplicações no Exterior 100 

1.3.2.9.00.1.1.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 100 da FT 

1.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.01.00 Devolução de Benefícios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.02.00 Restituição Taxa de Administração 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.01.1.1.01.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo 100 

1.9.9.0.01.1.1.01.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça 100 

1.9.9.0.01.1.1.01.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público 100 

1.9.9.0.01.1.1.01.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas 100 

1.9.9.0.01.1.1.01.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP 100 

1.9.9.0.01.1.1.01.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública 100 

1.9.9.0.01.1.1.02.01 Outras Receitas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Lei 18.469/15 100 

1.9.9.0.01.1.1.03.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo - Parcelamento 100 

1.9.9.0.01.1.1.03.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça - Parcelamento 100 

1.9.9.0.01.1.1.03.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público- Parcelamento 100 

1.9.9.0.01.1.1.03.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas - Parcelamento 100 

1.9.9.0.01.1.1.03.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP - Parcelamento 100 
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1.9.9.0.01.1.1.03.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública - Parcelamento 100 

1.9.9.0.01.1.1.03.07 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Parcelamento 100 

1.9.9.0.01.1.1.03.08 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Atualização - Parcelamento 100 

1.9.9.0.03.1.1.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 
Principal 100 da FT 

1.9.9.0.03.1.2.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas 
e Juros 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV) 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais  100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde  100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE 100 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos 100 da FT 

2.3.0.0.07.1.0.00.00 Amortização de Financiamentos 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

Receita Intra-Orçamentária 

7.2.1.8.01.1.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 
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7.2.1.8.01.3.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 
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7.2.1.8.03.3.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Executivo 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TJPR 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - MP 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TCE 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - ALE 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - DPE 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Executivo 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TJPR 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - MP 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TCE 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - ALE 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - DPE 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - Executivo 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TJPR 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - MP 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TCE 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - ALE 100 da FT 
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7.2.1.8.03.6.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - DPE 100 da FT 

7.2.1.8.04.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.04.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.04.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.3.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.04.4.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 100 da FT 

7.2.1.9.99.1.1.02.00 Contribuição Previdenciária Precatórios - FP 100 da FT 

7.2.1.9.99.1.1.03.00 Multas e Juros Contribuição Previdenciária Precatórios 100 da FT 

7.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis 100 da FT 

7.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 100 da FT 

7.9.2.8.01.1.1.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal 100 da FT 

7.9.2.8.02.9.1.01.00 Devolução de Benefícios 100 da FT 

7.9.2.8.02.9.1.02.00 Restituição Taxa de Administração 100 da FT 

7.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

7.9.9.0.01.1.1.01.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo 100 

7.9.9.0.01.1.1.01.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça 100 

7.9.9.0.01.1.1.01.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público 100 

7.9.9.0.01.1.1.01.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas 100 

7.9.9.0.01.1.1.01.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP 100 

7.9.9.0.01.1.1.01.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública 100 

7.9.9.0.01.1.1.02.01 Outras Receitas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Lei 18.469/15 - Royalties de Itaipu 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Poder Executivo - Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça - Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.03 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público- Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.04 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas - Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.05 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - ALEP - Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública - Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.07 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.08 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Atualização - Parcelamento 100 

7.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV) 100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais  100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde  100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE 100 da FT 

8.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos 100 da FT 

8.3.0.0.07.1.0.00.00 Amortização de Financiamentos 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 136: RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.02.1.1.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 137: RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.1.8.01.2.3.03.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Compensação De Precatórios com Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa 100 

1.1.1.8.01.3.3.03.01 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Compensação De Precatórios com 
Débitos Inscrito em Dívida Ativa  100 

1.1.1.8.02.1.3.03.01 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Compensação de Precatórios com Débitos 
Inscrito em Dívida Ativa 

100 

1.1.2.2.01.1.1.07.00 Compensação de Precatórios com Débitos Inscrito em Dívida Ativa de Outros Tributos 100 

   

FONTE 138:  FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA  
 

   CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 
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7.9.9.0.01.1.1.03.06 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Defensoria Pública - Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.07 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Parcelamento 100 

7.9.9.0.01.1.1.03.08 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Atualização - Parcelamento 100 

7.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV) 100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais  100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde  100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE 100 da FT 

8.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos 100 da FT 

8.3.0.0.07.1.0.00.00 Amortização de Financiamentos 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 136: RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.02.1.1.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 137: RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.1.8.01.2.3.03.01 Imposto s/ a Prop. de Veículos Automotores - Compensação De Precatórios com Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa 100 

1.1.1.8.01.3.3.03.01 Imposto s/ Transmissão  “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Compensação De Precatórios com 
Débitos Inscrito em Dívida Ativa  100 

1.1.1.8.02.1.3.03.01 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Compensação de Precatórios com Débitos 
Inscrito em Dívida Ativa 

100 

1.1.2.2.01.1.1.07.00 Compensação de Precatórios com Débitos Inscrito em Dívida Ativa de Outros Tributos 100 

   

FONTE 138:  FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA  
 

   CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 
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1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.1.2.1.04.1.1.01.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 68,6 

1.1.2.1.04.1.3.01.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  - D.A. 70 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 70 da FT 

2.4.6.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   
FONTE 139: FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS – FETC   (LC.113/2015 ART. 103 INCISO 
X) 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.9.1.0.01.1.1.13.00 Outras Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas 66,67 FT 

1.9.1.0.01.1.3.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 66,67  FT 

   

FONTE 140: ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLÉIA - (LC.113/2015 ART. 104 INCISO VII § 1º)         
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.9.1.0.01.1.1.13.00 Outras Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas 33,33 FT 

1.9.1.0.01.1.3.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 33,33  FT 

   

FONTE 142: OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.11.1.1.00.00 Variação Cambial 100 da FT 

2.1.2.8.01.1.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Educação 100 da FT 

2.1.2.8.01.2.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde 100 da FT 

2.1.2.8.01.3.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento 100 da FT 

2.1.2.8.01.4.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente 100 da FT 

2.1.2.9.00.1.1.01.00 BID-Familia Paranaense - BB ag. 3793-1 c.c. 10.762-X 100 
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2.1.2.9.00.1.1.02.00 BID-Familia Paranaense Reembolso- BB ag. 3793-1 c.c. 11.321-2 100 

2.1.2.9.00.1.1.03.00 BIRD-O Novo Paraná - BB ag. 3793-1 c.c. 10.832-4 100 

2.1.2.9.00.1.1.04.00 BIRD-O Novo Paraná - BB ag. 3793-1 c.c. 10.834-0 100 

2.1.2.9.00.1.1.05.00 BID-Profisco - BB ag. 3793-1 c.c. 10.761-1 100 

2.1.2.9.00.1.1.06.00 BID-Infraestrutura BB ag. 3793-1 c.c. 11.804-4 100 

2.1.2.9.00.1.1.07.00 BID-Paranaseguro BB ag. 3793-1 c.c. 11.631-9 100 

2.1.2.9.00.1.1.08.00 Outras Operações Externas não classificadas nos itens anteriores 100 

2.1.2.9.00.1.1.09.00 BID-Parana Urbano III ag. 3793-1 c.c. 12.749-3 100 

2.1.2.9.00.1.1.10.00 BID-PROFISCO II Ag. 3793-1 c.c. nº 12.750-7 100 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   
FONTE 144: CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO – FUNDO FINANCEIRO E 
FUNDO MILITAR 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

Receita 
Orçamentária     

1.2.1.8.01.1.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.1.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -  Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 
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1.2.1.8.01.2.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.2.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.1.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.01.3.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 
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1.2.1.8.03.1.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 100 da FT 

1.2.1.8.03.1.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa 100 da FT 

1.2.1.8.03.2.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 



194 2ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

1.2.1.8.03.3.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa 100 da FT 

1.2.1.8.03.3.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Executivo 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TJPR 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - MP 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TCE 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - ALE 100 da FT 

1.2.1.8.03.4.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - DPE 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Executivo 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TJPR 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - MP 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TCE 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - ALE 100 da FT 

1.2.1.8.03.5.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - DPE 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - Executivo 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TJPR 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - MP 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TCE 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - ALE 100 da FT 

1.2.1.8.03.6.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - DPE 100 da FT 

1.2.1.8.04.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.04.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.04.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.3.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros 100 da FT 

1.2.1.8.04.4.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.04.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 100 da FT 

1.2.1.8.05.1.1.00.00 Contribuição do Militar Ativo - Principal 100 



1952ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

1.2.1.8.05.2.1.00.00 Contribuição do Militar Inativo - Principal 100 

1.2.1.8.05.3.1.00.00 Contribuição dos Pensionistas Militares 100 

1.2.1.8.07.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal 100 

1.2.1.8.07.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Inativo - Principal 100 

1.2.1.8.07.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Principal 100 

1.2.1.8.08.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo - Principal 100 

1.2.1.8.08.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo - Principal 100 

1.2.1.8.08.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares - Principal 100 

1.2.1.9.99.1.1.01.00 Demais Contribuições Sociais - Autopatrocinador 100 da FT 

1.2.1.9.99.1.1.02.00 Contribuição Previdenciária Precatórios - FP 100 da FT 

1.2.1.9.99.1.1.03.00 Multas e Juros Contribuição Previdenciária Precatórios 100 da FT 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.2.1.00.4.1.01.00 Rem. dos Investimentos do RPPS em Fundos de Renda Fixa 100 da FT 

1.3.2.9.00.1.1.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 100 da FT 

1.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.01.00 Devolução de Benefícios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.02.00 Restituição Taxa de Administração 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.03.1.1.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 
Principal 100 da FT 

1.9.9.0.03.1.2.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas 
e Juros 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV) 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais  100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde  100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

Receita Intra-Orçamentária 

7.2.1.8.01.1.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 
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7.2.1.8.01.1.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.1.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.2.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.01.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.02.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.03.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.04.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.05.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.01.3.2.06.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 100 da FT 

7.2.1.8.03.1.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 
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7.2.1.8.03.2.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa 100 da FT 

7.2.1.8.03.2.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.1.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.01.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Poder Executivo Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.02.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Justiça Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.03.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Ministério Público Estadual 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.04.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Tribunal de Contas do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.05.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Assembleia Legislativa do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.2.06.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Defensoria Pública do Estado 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.3.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa 100 da FT 

7.2.1.8.03.3.4.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Executivo 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TJPR 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - MP 100 da FT 
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7.2.1.8.03.4.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - TCE 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - ALE 100 da FT 

7.2.1.8.03.4.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - DPE 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Executivo 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TJPR 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - MP 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - TCE 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - ALE 100 da FT 

7.2.1.8.03.5.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - DPE 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.01.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - Executivo 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.02.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TJPR 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.03.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - MP 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.04.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - TCE 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.05.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - ALE 100 da FT 

7.2.1.8.03.6.1.06.00 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas - DPE 100 da FT 

7.2.1.8.04.1.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.1.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.04.2.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.2.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.04.3.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.3.2.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros 100 da FT 

7.2.1.8.04.4.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.5.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.04.6.1.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 100 da FT 

7.2.1.8.07.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal 100 

7.2.1.8.07.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Militar Inativo - Principal 100 

7.2.1.8.07.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Principal 100 

7.2.1.8.08.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo - Principal 100 

7.2.1.8.08.2.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo - Principal 100 

7.2.1.8.08.3.1.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares - Principal 100 
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7.2.1.9.99.1.1.02.00 Contribuição Previdenciária Precatórios - FP 100 da FT 

7.2.1.9.99.1.1.03.00 Multas e Juros Contribuição Previdenciária Precatórios 100 da FT 

7.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 100 da FT 

7.9.2.8.01.1.1.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal 100 da FT 

7.9.2.8.02.9.1.01.00 Devolução de Benefícios 100 da FT 

7.9.2.8.02.9.1.02.00 Restituição Taxa de Administração 100 da FT 

7.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.01 Outras Receitas - Requisições de Pequeno Valor (RPV) 100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.02 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Assistenciais  100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.03 Outras Receitas - Repasse para Benefícios Auxílio Saúde  100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.04 Outras Receitas - Repasse para Pagamento de Folha PAE 100 da FT 

   
FONTE 145: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO - FUNDEB 
LIMITE MÍNIMO DOS 60% 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.09.1.1.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 100 

1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 100 

1.7.5.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 146: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI  
 

   CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.19.00 Outros Serviços 70 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 
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FONTE 147: RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL 
 

   CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.2.2.00.1.1.02.00 Dividendos de Sociedades de Economia Mista Por Determinação Legal 100 

1.3.6.0.0.1.10.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 100 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

* Inclui Restituição de Pessoal  

   

FONTE 148: OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.3.0.00.1.1.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 100 da FT 

1.7.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente 100 da FT 

1.7.5.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais 100 da FT 

1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

2.4.2.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 100 da FT 

2.4.2.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 100 da FT 

2.4.2.8.10.5.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico 100 da FT 

2.4.2.8.10.6.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente 100 da FT 

2.4.2.8.10.7.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 100 da FT 

2.4.2.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 100 da FT 

2.4.3.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação 100 da FT 

2.4.3.8.10.3.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento 100 da FT 

2.4.3.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 100 da FT 

2.4.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 100 da FT 

2.4.5.8.01.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 100 da FT 

2.4.7.8.01.9.0.00.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 150 – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO %  

1.1.1.8.02.2.1.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal 7 

1.1.1.8.02.2.2.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal 7 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

Dedução da  Receita - Tipo 10 

1.1.1.8.02.2.1.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - FUNDEB 7 

1.1.1.8.02.2.1.00.03 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - Restituição 7 

1.1.1.8.02.2.2.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros - FUNDEB 7 

   

FONTE 151: SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS - SEPARTEC (DECRETO Nº 9.194/2018) 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 14 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 152: FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG 
(LEI Nº 19.478/2018) 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 14 da FT 

8.9.1.0.00.1.0.00.00 Integralização de Capital Social 100 
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2.4.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 100 da FT 

2.4.5.8.01.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 100 da FT 

2.4.7.8.01.9.0.00.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 150 – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO %  

1.1.1.8.02.2.1.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal 7 

1.1.1.8.02.2.2.00.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal 7 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

Dedução da  Receita - Tipo 10 

1.1.1.8.02.2.1.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - FUNDEB 7 

1.1.1.8.02.2.1.00.03 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal - Restituição 7 

1.1.1.8.02.2.2.00.02 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros - FUNDEB 7 

   

FONTE 151: SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS - SEPARTEC (DECRETO Nº 9.194/2018) 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 14 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 152: FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG 
(LEI Nº 19.478/2018) 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 14 da FT 

8.9.1.0.00.1.0.00.00 Integralização de Capital Social 100 
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9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 153: FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018) 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 14 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   
FONTE 154: FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 
19.480/2018) 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 28 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 155 DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.01 Outros Produtos de Outras Operações - Retornos dos Juros de Operação de Crédito 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos 100 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.04.00 Amortização Referente a Recuperação de Aval Honrado 100 da FT 

2.3.0.0.07.1.0.00.00 Amortização de Financiamentos 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 157: COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ, VINCULADO AO FUNESP/SESP 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.1.01.1.1.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros 68,6 

1.1.2.1.01.1.3.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.1.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva 68,6 

1.1.2.2.01.1.2.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros 70 

1.1.2.2.01.1.3.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.4.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros da  Dívida Ativa 70 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.02.00 Multas Previstas na Legislação do Corpo de Bombeiros do  FUNESP/PR 70 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa  70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 158: OUTROS INGRESSOS E OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL, EXCETO ALIENAÇÃO DE BENS  
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.3.1.01.1.1.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.9.9.0.00.1.0.01.00 Devolução de Outros Créditos ou de Capital Subscrito ou Não e Outros Títulos 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 159: PROGRAMA GANHE O MUNDO -  SEED 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

   

FONTE 160: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 
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1.1.2.1.01.1.3.01.00 Taxa  do Exercício  do  Poder de Polícia  do Corpo de Bombeiros - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.1.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva 68,6 

1.1.2.2.01.1.2.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros 70 

1.1.2.2.01.1.3.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.4.02.00 Taxa de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Preventiva - Multas e Juros da  Dívida Ativa 70 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.02.00 Multas Previstas na Legislação do Corpo de Bombeiros do  FUNESP/PR 70 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa  70 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 158: OUTROS INGRESSOS E OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL, EXCETO ALIENAÇÃO DE BENS  
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.3.1.01.1.1.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.9.9.0.00.1.0.01.00 Devolução de Outros Créditos ou de Capital Subscrito ou Não e Outros Títulos 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 159: PROGRAMA GANHE O MUNDO -  SEED 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

   

FONTE 160: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 
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1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 70 da FT 

   

FONTE 161: RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

   

FONTE 162: RECURSOS PROVENIENTES DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.1.1.9.00.1.1.09.00 Recursos Oriundos de Depósitos Judiciais de Terceiros - EC. 94/2016 100 

2.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente 100 da FT 

   
FONTE 163: RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 
19 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.7.3.0.00.1.1.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 100 da FT 

1.7.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus 100 da FT 

1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 100 da FT 

2.4.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus 100 da FT 

2.4.7.8.01.1.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde 100 da FT 

7.7.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus 100 da FT 

7.7.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente 100 da FT 

8.4.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus 100 da FT 
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FONTE 164: AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS  (INCISO II a) DO ART. 5º DA L. C. Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 e MP nº 
938, de 2  DE ABRIL DE 2020 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

   

FONTE 165: AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( L. C. Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020) 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

   
FONTE 166: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS ( E. C. Nº 105, DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2019) 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

   
FONTE 167: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA ( E. C. Nº 105, DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2019) 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

 

  

FONTE 168: SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (LEI 20.385 - 30 DE NOVEMBRO DE 2020) 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 
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1.5.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades 70 

1.5.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 70 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas 70 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

 

  

RECEITA CENTRALIZADA 

FONTE 250: DIRETAMENTE ARRECADADOS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.1.01.1.1.04.00 Taxas de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná 70 da FT 

1.1.2.1.01.1.3.04.00 Taxas de Reg. de Serv.Púb. Delegados de Infraestrutura do Paraná - Dívida Ativa 70 

1.1.2.1.04.1.1.02.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Animal - TFSA 70 

1.1.2.1.04.1.1.03.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Vegetal - TFSV 70 

1.1.2.1.04.1.3.02.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Animal - TFSA - Dívida Ativa 70 

1.1.2.1.04.1.3.03.00 Taxas de Fiscalização Sanitária Vegetal - TFSV - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.1.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA 70 

1.1.2.2.01.1.1.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais 70 

1.1.2.2.01.1.1.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 70 

1.1.2.2.01.1.2.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Multas e Juros 70 

1.1.2.2.01.1.2.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Multas e Juros 70 

1.1.2.2.01.1.2.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 70 

1.1.2.2.01.1.3.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.3.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.3.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.4.03.00 Taxas de Serviços Administrativos - TSA - Multas e Juros da  Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.4.04.00 Taxa de Classificação de Produtos Vegetais - Multas e Juros da  Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.01.1.4.06.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da  Dívida Ativa 70 

1.1.2.2.02.1.1.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Principal 100 

1.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa 100 

1.1.2.8.02.2.1.00.00 Taxas Extrajudiciais - Principal 100 
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1.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis 70 da FT 

1.3.1.0.01.1.1.02.00 Arrendamentos  70 da FT 

1.3.1.0.01.1.1.03.00 Taxa de Ocupação de Imóveis 70 da FT 

1.3.1.0.01.1.3.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 70 da FT 

1.3.1.0.01.2.1.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 100 

1.3.1.0.01.2.3.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa 70 da FT 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.2.2.00.1.1.01.00 Dividendos com Destinação  Específica 70 

1.3.2.2.00.1.1.03.00 Outros Dividendos não Enquadrado Anteriormente 70 

1.3.2.9.00.1.1.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 70 da FT 

1.3.3.1.01.1.1.00.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal 70 da FT 

1.3.3.9.99.1.0.00.00 Outras Delegações de Serviços Públicos 70 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.01 Outros Produtos de Outras Operações - Retornos dos Juros de Operação de Crédito 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.02 Juros e encargos de Financiamentos Internos 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.03 Juros de empréstimos internos concedidos 100 da FT 

1.3.9.0.00.1.1.01.04 Outros Produtos de Outras Operações 100 da FT 

1.4.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Produção Vegetal 70 da FT 

1.4.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Produção Animal e Derivados 70 da FT 

1.4.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas Agropecuárias 70 da FT 

1.5.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Indústria de Transformação 70 

1.5.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades 70 

1.5.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 70 

1.6.1.0.01.1.1.01.00 Serviços Comerciais 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.02.00 Serviços de Informações Estatísticas 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.03.00 Serviços Educacionais 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.04.00 Serviços de Comunicação 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.05.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.06.00 Serviços Agropecuários 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.07.00 Serviços de Estudos e Pesquisas 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.08.00 Serviços  de  Reparação, Manutenção e Instalação 70 da FT 
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1.6.1.0.01.1.1.09.00 Serviços Recreativos e Culturais 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.10.00 Serviços de Perfuração e Instalação de Poços 70 

1.6.1.0.01.1.1.11.00 Serviços Arquivísticos Prestados a Outras Entidades 70 

1.6.1.0.01.1.1.12.00 Serviços Judiciários 100 

1.6.1.0.01.1.1.14.00 Serviços de Expedição de Certificados 70 

1.6.1.0.01.1.1.16.00 Serviços de Datilografia 70 

1.6.1.0.01.1.1.17.00 Tarifas de Administração de Serviços 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.18.00 Venda de Editais. 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.19.00 Outros Serviços 70 da FT 

1.6.1.0.02.1.1.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 70 da FT 

1.6.1.0.03.1.1.01.00 Serviço de Registro 70 da FT 

1.6.1.0.03.1.1.02.00 Serviço de Certificação 70 da FT 

1.6.1.0.03.1.1.03.00 Serviço de Fiscalização 28 

1.6.1.0.03.1.3.01.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa 70 da FT 

1.6.1.0.04.1.1.01.00 Serviços de Processamento de Dados 70 

1.6.1.0.04.1.1.02.00 Serviços de Informações Científicas e Tecnológicas 70 

1.6.2.0.02.1.1.01.00 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e ao Transporte 70 

1.6.2.0.03.1.1.02.00 Serviços de Armazenagem de Outras Entidades 70 

1.6.3.8.01.1.0.00.00 Serviços Hospitalares 70 da FT 

1.6.3.8.01.2.0.00.00 Serviços de Registro de Análise e de Controle 70 da FT 

1.6.3.8.01.3.0.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 70 da FT 

1.6.3.8.01.4.0.00.00 Serviços Ambulatoriais 70 da FT 

1.6.3.8.01.9.0.00.00 Outros Serviços de Saúde 70 da FT 

1.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal 70 da FT 

1.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 70 da FT 

1.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 70 da FT 

1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.01.00 Multas de Poluição de Águas 70 

1.9.1.0.01.1.1.07.00 Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário  de  Passageiros e Cargas 70 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas 70 da FT 
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1.9.1.0.01.1.1.12.00 Multas Aplicada pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON 70 da FT 

1.9.1.0.06.1.1.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 70 da FT 

1.9.1.0.06.1.2.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 70 

1.9.1.0.09.1.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 70 

1.9.2.3.02.1.1.00.00 Ressarcimento de Custos - Principal 70 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.2.8.03.1.0.00.00 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.9.0.12.2.1.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 70 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.01.00 Amortização de Empréstimos Concedidos a Pessoas 100 

2.3.0.0.06.1.1.03.00 Amortização de Empréstimos Diversos 100 da FT 

2.3.0.0.06.1.1.04.00 Amortização Referente a Recuperação de Aval Honrado 100 da FT 

2.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente 100 da FT 

7.1.2.2.02.1.3.00.00 Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa 100 

7.5.0.0.00.1.1.01.00 Receita da Indústria de Transformação 70 

7.5.0.0.00.1.1.02.00 Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades 70 

7.5.0.0.00.1.1.03.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 70 

7.6.1.0.01.1.1.03.00 Serviços Educacionais 70 

7.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal 70 

7.6.9.0.99.1.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 70 

7.6.9.0.99.1.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 70 

7.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente 100 da FT 

8.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente 100 

   

FONTE 251: OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 
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2.1.1.8.01.1.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação 100 da FT 

2.1.1.8.01.2.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 100 da FT 

2.1.1.8.01.3.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento 100 da FT 

2.1.1.8.01.4.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente 100 da FT 

2.1.1.8.01.5.0.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 252: OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.1.2.8.01.1.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Educação 100 da FT 

2.1.2.8.01.2.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde 100 da FT 

2.1.2.8.01.3.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento 100 da FT 

2.1.2.8.01.4.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente 100 da FT 

2.1.2.8.01.5.0.00.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública 100 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Receita Capital 100 da FT 

   

FONTE 254: MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.06.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito -   FUNRESTRAN 14 

1.9.1.0.01.1.1.07.00 Multas decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário  de  Passageiros e Cargas 70 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.08.00 Outras Multas Previstas na Legislação de Trânsito 70 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 255: TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – SUS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.03.1.1.01.00 Custeio de Atenção à Saúde - CEO'S e LRPD 100 

1.7.1.8.03.2.1.01.00 Teto Financeiro SUS - Custeio 100 

1.7.1.8.03.2.1.02.00 FAEC - Terapia Substitutiva - TRS 100 

1.7.1.8.03.2.1.03.00 FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente Único - SIA e AIH 100 

1.7.1.8.03.2.1.04.00 FAEC - Outros - SIA e AIH 100 

1.7.1.8.03.2.1.05.00 Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes 100 

1.7.1.8.03.3.1.01.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde  100 

1.7.1.8.03.3.1.02.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas 100 

1.7.1.8.03.3.1.03.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária 100 

1.7.1.8.03.4.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica  100 

1.7.1.8.03.5.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS  100 

1.7.1.8.03.9.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - 
Principal 100 

1.7.1.8.04.1.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica   100 

1.7.1.8.04.2.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada  100 

1.7.1.8.04.3.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde 100 

1.7.1.8.04.4.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de 
Tecnologias em Saúde no SUS 100 

1.7.1.8.04.5.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS 100 

1.7.1.8.04.6.1.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente 100 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.1.8.03.1.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica 100 

2.4.1.8.03.2.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 100 

2.4.1.8.03.3.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 100 

2.4.1.8.03.4.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 100 

2.4.1.8.03.5.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS 100 

2.4.1.8.03.9.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 100 

2.4.1.8.04.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica 100 

2.4.1.8.04.2.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada 100 

2.4.1.8.04.3.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde 100 
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1.7.1.8.03.1.1.01.00 Custeio de Atenção à Saúde - CEO'S e LRPD 100 

1.7.1.8.03.2.1.01.00 Teto Financeiro SUS - Custeio 100 

1.7.1.8.03.2.1.02.00 FAEC - Terapia Substitutiva - TRS 100 

1.7.1.8.03.2.1.03.00 FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente Único - SIA e AIH 100 

1.7.1.8.03.2.1.04.00 FAEC - Outros - SIA e AIH 100 

1.7.1.8.03.2.1.05.00 Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes 100 

1.7.1.8.03.3.1.01.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde  100 

1.7.1.8.03.3.1.02.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas 100 

1.7.1.8.03.3.1.03.00 Incentivo Financeiro ao Estado para Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária 100 

1.7.1.8.03.4.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica  100 

1.7.1.8.03.5.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS  100 

1.7.1.8.03.9.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - 
Principal 100 

1.7.1.8.04.1.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica   100 

1.7.1.8.04.2.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada  100 

1.7.1.8.04.3.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde 100 

1.7.1.8.04.4.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de 
Tecnologias em Saúde no SUS 100 

1.7.1.8.04.5.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS 100 

1.7.1.8.04.6.1.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente 100 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.1.8.03.1.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica 100 

2.4.1.8.03.2.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 100 

2.4.1.8.03.3.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 100 

2.4.1.8.03.4.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 100 

2.4.1.8.03.5.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS 100 

2.4.1.8.03.9.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 100 

2.4.1.8.04.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica 100 

2.4.1.8.04.2.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada 100 

2.4.1.8.04.3.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde 100 



212 2ª feira | 17/Jan/2022  - Edição nº 11097

2.4.1.8.04.4.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de 
Tecnologias em Saúde no SUS 100 

2.4.1.8.04.5.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS 100 

2.4.1.8.04.6.0.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente 100 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

2.4.3.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde 100 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

 

  

FONTE 256: REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.13.00 Serv. do Sist. Estadual de Rep. Florestal Obrigatória - SERFLOR - COTA ÁRVORE 70 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   
FONTE 257: RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR 
DETERMINAÇÃO LEGAL 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.03.1.1.03.00 Serviço de Fiscalização 9,1 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

1.9.9.0.99.1.3.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 70 da FT 

2.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente 100 da FT 

8.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente 100 

8.9.9.0.00.1.0.03.00 Créditos adicionais do Estado, Recursos do Programa Avança Paraná 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 258: DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.1.2.1.01.1.1.04.00 Taxas de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná 70 da FT 
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1.3.1.0.01.1.1.01.00 Aluguéis 70 da FT 

1.3.1.0.01.1.1.02.00 Arrendamentos  70 da FT 

1.3.1.0.01.1.3.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 70 da FT 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.06.00 Serviços Agropecuários 70 da FT 

1.6.1.0.01.1.1.19.00 Outros Serviços 70 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 100 da FT 

1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 100 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.11.00 Outras Multas 70 da FT 

1.9.1.0.01.1.1.14.00 Multas Decorrentes do Descumprimento de Cláusula Penal de Compromisso de Ajustamento e Conduta 100 

1.9.1.0.01.1.2.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 70 da FT 

1.9.1.0.06.1.1.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 70 da FT 

1.9.1.0.13.20.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Acordos de Leniência 100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 70 da FT 

2.4.7.8.01.9.0.00.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

2.9.9.0.00.1.0.02.00 Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente 100 da FT 

7.9.2.8.02.9.0.00.00 Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 260: RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.3.2.1.00.5.0.00.00 Juros de Títulos de Renda 100 da FT 

1.3.2.9.00.1.0.00.00 Outros Valores Mobiliários  100 da FT 

1.9.2.8.01.1.0.00.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.01.00 Receita de Privatização 100 da FT 

2.2.1.8.01.1.1.02.00 Receita de Outros Títulos 100 da FT 
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2.2.1.8.01.1.1.04.00 Outras Alienações de Outros Bens Móveis 100 da FT 

2.2.1.8.01.2.1.00.00 Alienação de Investimentos Permanentes 100 da FT 

2.2.2.0.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Imóveis 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   
FONTE 261:  FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP/PR (INSTITUÍDO PELA 
LEI 19.935/2019, VINCULADO A SESP) 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.11.1.1.00.00 Variação Cambial 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

   

FONTE 262:  SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.3.8.01.1.0.00.00 Serviços Hospitalares 100 da FT 

1.6.3.8.01.2.0.00.00 Serviços de Registro de Análise e de Controle 100 da FT 

1.6.3.8.01.3.0.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 100 da FT 

1.6.3.8.01.4.0.00.00 Serviços Ambulatoriais 100 da FT 

1.6.3.8.01.9.0.00.00 Outros Serviços de Saúde 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

7.6.3.8.01.1.0.00.00 Serviços Hospitalares 100 

7.6.3.8.01.2.0.00.00 Serviços de Registro de Análise e de Controle 100 

7.6.3.8.01.3.0.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 100 

7.6.3.8.01.4.0.00.00 Serviços Ambulatoriais 100 

7.6.3.8.01.9.0.00.00 Outros Serviços de Saúde 100 

   
FONTE 263: RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 
19 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 
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1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.7.3.0.00.1.1.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 100 da FT 

1.7.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus 100 da FT 

1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  100 da FT 

1.9.1.0.13.10.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização. 100 da FT 

1.9.1.0.13.20.00.00 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Acordos de Leniência 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 100 da FT 

2.4.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus 100 da FT 

2.4.7.8.01.1.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde 100 da FT 

7.7.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus - 
Intraorçamentária 100 da FT 

8.4.5.0.00.1.1.01.00 Transferências de Outras Instituições Públicas Destinada a Ações de Combate ao Coronavírus  - 
Intraorçamentária 100 da FT 

   

FONTE 264: AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.11.2.0.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Cultura 100 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

   
FONTE 266: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS  PARLAMENTARES INDIVIDUAIS ( E. C. Nº 105, DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2019) 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União  100 da FT 

   
FONTE 267: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. ( E. C. Nº 105, DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2019) 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 
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1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União  100 da FT 

   

FONTE 270: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.6.1.0.04.1.1.01.00 Serviços de Processamento de Dados 70 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.9.1.0.00.1.0.00.00 Integralização de Capital Social 100 

2.9.9.0.00.1.0.01.00 Devolução de Outros Créditos ou de Capital Subscrito ou Não e Outros Títulos 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 281: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.1.8.10.1.1.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS  100 da FT 

1.7.1.8.10.2.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação  100 da FT 

1.7.1.8.10.3.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 100 da FT 

1.7.1.8.10.4.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome 100 da FT 

1.7.1.8.10.5.1.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico 100 da FT 

1.7.1.8.10.9.1.00.00 Outras Transferências de Convênios da União  100 da FT 

1.7.1.8.11.1.1.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen  100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.02.00 Transf. de  Recursos  Adicionais para Ações de Defesa Civil 100 da FT 

1.7.1.8.99.1.1.03.00 Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente 100 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

2.4.1.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 100 da FT 

2.4.1.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 100 da FT 
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2.4.1.8.10.5.0.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 100 da FT 

2.4.1.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 100 da FT 

2.4.1.8.12.1.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 100 da FT 

2.4.1.8.99.1.0.00.00 Outras Transferências da União 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 283: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.6.8.01.1.0.00.00 Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde 100 

1.7.6.8.10.1.0.00.00 Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente  100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.11.1.1.00.00 Variação Cambial 100 da FT 

2.4.6.8.01.1.0.00.00 Transferências do Exterior para Programas de Saúde 100 

2.4.6.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteiormente 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 284: OUTROS CONVÊNIOS/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.7.3.0.00.1.1.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100 da FT 

1.7.4.8.10.1.1.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 100 da FT 

1.7.7.0.00.1.1.00.00 Transferências de Pessoas Físicas  100 da FT 

1.9.2.8.02.9.1.99.00 Outras Restituições 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 da FT 

1.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente 100 da FT 

2.4.2.8.10.1.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 100 da FT 

2.4.2.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 100 da FT 

2.4.2.8.10.5.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico 100 da FT 

2.4.2.8.10.6.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente 100 da FT 
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2.4.2.8.10.7.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 100 da FT 

2.4.2.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 100 da FT 

2.4.3.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação 100 da FT 

2.4.3.8.10.3.0.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento 100 da FT 

2.4.3.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 100 da FT 

2.4.4.8.10.1.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 100 da FT 

2.4.5.8.01.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 100 da FT 

2.4.7.8.01.1.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde 100 da FT 

2.4.7.8.01.9.0.00.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente 100 da FT 

7.7.5.0.00.1.1.99.00 Transferências de Outras Instituições Públicas não classificadas anteriormente 100 da FT 

7.9.9.0.99.1.1.99.99 Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente 100 da FT 

9.9.9.0.00.0.0.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 100 da FT 

   

FONTE 300: RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS A TERCEIROS 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO % 

1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 100 da FT 

1.9.9.0.99.2.1.00.00  Recurso Extra Orçamentário - Depósito Restituível (*) 100 

(*) Código exclusivo da Fonte 300  
 

3362/2022

Secretaria da Saúde 

RESOLUÇÃO SESA Nº 0002/2022

Substitui  membros  na  Comissão  de  Avaliação  Especial  de  Desempenho  do  Estágio
Probatório. 

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 4°, incisos II, VI e XIII, da Lei Estadual n° 19.848, de 3 de maio de
2019, e o art. 8º, inciso IX, do anexo 113060_30131 do Decreto Estadual nº 9.921, de 23 de janeiro de 2014, que aprovou o Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde
do Paraná, e considerando;

- o disposto no Art. 41, § 4° da Constituição Federal, que trata da aquisição de estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo,
mediante avaliação especial de desempenho;

- o disposto na Lei Estadual n° 6.174, de 16 de novembro de 1970, que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do
Paraná;

- a Resolução Conjunta SEAP/SESA n° 036, de 15 de setembro de 2017, que institui a Avaliação Especial de Desempenho para aquisição de estabilidade; e

- o contido no protocolado n° 16.795.162-7, que trata da avaliação especial de desempenho do estágio probatório do servidor Mauro Galdino.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os(as) servidores(as) relacionados no quadro abaixo para desenvolverem as funções na Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do
Estágio Probatório, do servidor Mauro Galdino, RG n° 13.014.860-3, nomeado para o cargo de Promotor de Saúde Fundamental na função de Motorista, lotado na Área
de Transportes, sede em Curitiba, desta Secretaria de Estado da Saúde:

NOME RG CARGO FUNÇÃO FUNÇÃO NA COMISSÃO

Amâncio Martinez Miltos Neto 5.919.719-3 Promotor de Saúde Fundamental Motorista Coordenador

Elizandra Regina Salomão 6.221.083-4 Promotor de Saúde Fundamental
Auxiliar

Administrativo
Membro indicado pelo

servidor

Gilson Gilberto dos Santos 5.604.738-7 Promotor de Saúde Fundamental Motorista
Membro indicado pela

Chefia Imediata

 Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 1011/2020.

Curitiba, 04 de janeiro de 2022.

(assinado digitalmente)

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)

Secretário de Estado da Saúde 
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RESOLUÇÃO SESA Nº 0002/2022

Substitui  membros  na  Comissão  de  Avaliação  Especial  de  Desempenho  do  Estágio
Probatório. 

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 4°, incisos II, VI e XIII, da Lei Estadual n° 19.848, de 3 de maio de
2019, e o art. 8º, inciso IX, do anexo 113060_30131 do Decreto Estadual nº 9.921, de 23 de janeiro de 2014, que aprovou o Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde
do Paraná, e considerando;

- o disposto no Art. 41, § 4° da Constituição Federal, que trata da aquisição de estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo,
mediante avaliação especial de desempenho;

- o disposto na Lei Estadual n° 6.174, de 16 de novembro de 1970, que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do
Paraná;

- a Resolução Conjunta SEAP/SESA n° 036, de 15 de setembro de 2017, que institui a Avaliação Especial de Desempenho para aquisição de estabilidade; e

- o contido no protocolado n° 16.795.162-7, que trata da avaliação especial de desempenho do estágio probatório do servidor Mauro Galdino.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os(as) servidores(as) relacionados no quadro abaixo para desenvolverem as funções na Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do
Estágio Probatório, do servidor Mauro Galdino, RG n° 13.014.860-3, nomeado para o cargo de Promotor de Saúde Fundamental na função de Motorista, lotado na Área
de Transportes, sede em Curitiba, desta Secretaria de Estado da Saúde:

NOME RG CARGO FUNÇÃO FUNÇÃO NA COMISSÃO

Amâncio Martinez Miltos Neto 5.919.719-3 Promotor de Saúde Fundamental Motorista Coordenador

Elizandra Regina Salomão 6.221.083-4 Promotor de Saúde Fundamental
Auxiliar

Administrativo
Membro indicado pelo

servidor

Gilson Gilberto dos Santos 5.604.738-7 Promotor de Saúde Fundamental Motorista
Membro indicado pela

Chefia Imediata

 Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 1011/2020.

Curitiba, 04 de janeiro de 2022.

(assinado digitalmente)

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)

Secretário de Estado da Saúde 

3591/2022

RESOLUÇÃO SESA Nº 0003/2022

Substitui  membros  na  Comissão  de  Avaliação  Especial  de  Desempenho  do  Estágio

Probatório. 

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 4°, incisos II, VI e XIII, da Lei Estadual n° 19.848, de 3 de maio de

2019, e o art. 8º, inciso IX, do anexo 113060_30131 do Decreto Estadual nº 9.921, de 23 de janeiro de 2014, que aprovou o Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde

do Paraná, e considerando;

- o disposto no Art. 41, § 4° da Constituição Federal, que trata da aquisição de estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo,

mediante avaliação especial de desempenho;

- o disposto na Lei Estadual n° 6.174, de 16 de novembro de 1970, que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do

Paraná;

- a Resolução Conjunta SEAP/SESA n° 036, de 15 de setembro de 2017, que institui a Avaliação Especial de Desempenho para aquisição de estabilidade; e

- o contido no protocolado n° 16.821.696-3, que trata da avaliação especial de desempenho do estágio probatório da servidora Amanda Caroline Olivo.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os(as) servidores(as) relacionados no quadro abaixo para desenvolverem as funções na Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do

Estágio Probatório, da servidora Amanda Caroline Olivo, RG n° 12.671.196-4, nomeada para o cargo de Promotor de Saúde Profissional, na função de Assistente Social,

lotada na Equipe da 13ª Regional de Saúde, sede em Cianorte, desta Secretaria de Estado da Saúde:

NOME RG CARGO FUNÇÃO FUNÇÃO NA COMISSÃO

Thais Daiani Ranzoni de Carvalho 7.510.643-2 Promotor de Saúde Profissional Farmacêutico Coordenador

Jessica Yumi Irisuna Galhardo 9.664.196-6 Promotor de Saúde Profissional Enfermeiro
Membro indicado pelo

servidor

Silvia Aparecida Mendes Feria 4.754.390-8 Promotor de Saúde Profissional Enfermeiro
Membro indicado pela

Chefia Imediata

 Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 1033/2020.

Curitiba, 05 de janeiro de 2022.

(assinado digitalmente)

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto

(Beto Preto)

Secretário de Estado da Saúde 

3595/2022

          RESOLUÇÃO CONJUNTA DE PENSÃO ESPECIAL N. 1                                                       
                                      O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E O SECRETÁRIO DE  ESTADO            
           DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES  E  TENDO  EM  VISTA  O            
           DISPOSTO NO DECRETO Nº 2491, DE 23 DE JANEIRO DE 1984,                                           
                                                                                                           
          RESOLVE                                                                                          
                                                                                                           
          CONCEDER PENSÃO MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, DE ACORDO COM A LEI  Nº  8.246,            
           DE 13 DE JANEIRO DE 1986, EM FAVOR DE:                                                           

               EXTRATO DE ATOS EMITIDOS
O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 
 PORTARIA N. 26 DE 13/01/2022
 ORGAO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PR - FUNSAUDE
 RETIFICAR A PORTARIA N. 1 DE 03/01/2022 DE LICENÇA ESPECIAL DE 
 JULIANA CARVALHO SCHLEDER, R.G. 71185095, LF 1 PARA QUE PASSE A CONSTAR OS SEGUINTES VALORES:
 FRUIÇÃO                  PERIODO AQUISITIVO
 7/1/2022 A 6/4/2022      4/3/2013 A 3/3/2018

3297/2022
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EDITAL DE CITAÇÃO DE SERVIDOR
Processo Administrativo Disciplinar nº 18.194.170-7 

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada 
pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde do Paraná, Sr. Carlos Alberto Gebrim 
Preto, por meio da Resolução SESA nº 0942/2021, com publicação no DIOE nº 
11044, de 29/11/2021, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 
no Art. 320, §2º da Lei 6174/1970, CITA, pelo presente edital, o servidor LUIZ 
ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS, RG 9.840.620-4, Promotor de Saú-
de Fundamental, Auxiliar Operacional, lotado no Hospital Regional de Lapa 
São Sebastião, para no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, 
comparecer à Rodovia do Xisto Km 194, Colônia Wirmond, Lapa, Paraná a fi m 
de apresentar defesa no processo nº 18.194.170-7, a que responde, sob pena de 
revelia.

Curitiba, 06 de janeiro de 2022.

(assinado eletronicamente)
_______________________________________

Ary José Cortes Junior 
Presidente da Comissão Processante

 1590/2022

RESOLUÇÃO SESA Nº 0011/2022

Declara estabilidade de servidor diante do Relatório Circunstanciado elaborado 
pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório. 

 O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, 
conferidas pelo art. 4°, incisos II, VI e XIII, da Lei Estadual n° 19.848, de 3 de 
maio de 2019, e o art. 8º, inciso IX, do anexo 113060_30131 do Decreto Estadual 
nº 9.921, de 23 de janeiro de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná, e considerando;

 - o disposto no Art. 41, § 4° da Constituição Federal, que trata da 
aquisição de estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo, mediante avaliação especial de desempenho;

 - o disposto no Art. 36, § 4° da Constituição Estadual, que trata da 
estabilidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público, após três anos de efetivo exercício, tendo como condição 
obrigatória a avaliação especial de desempenho;

 - o disposto na Lei Estadual n° 6.174, de 16 de novembro de 1970, 
que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do 
Estado do Paraná;

 - a Resolução Conjunta SEAP/SESA n° 036, de 15 de setembro de 
2017, que institui a Avaliação Especial de Desempenho para aquisição de esta-
bilidade; e

- o contido no protocolado n° 15.437.607-0, que trata da avaliação especial de 
desempenho do estágio probatório da servidora Jurcelei Carrer. 

R E S O L V E:

 Art. 1º Declarar a estabilidade, a partir de 28 de janeiro de 2022, 
da servidora Jurcelei Carrer, RG n° 9.590.678-8/PR, nomeada para o cargo de 
Promotor de Saúde Execução, na função de Técnico de Enfermagem, diante da 
apresentação de resultado de servidora APTA para o exercício do cargo/função, 
no Relatório Circunstanciado elaborado pela Comissão Especial de Avaliação 
de Desempenho do Estagio Probatório.

                    Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

(assinado digitalmente)
Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto

(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

3596/2022

          _____________________________________________________________________________________            
            RG            NOME                                                   PROTOCOLO                  
           _____________________________________________________________________________________            
            7.973.657-0   TEREZA NUNES DOS SANTOS                                18.186.452-4               
                                                                                                           
                                                                                                           
           CURITIBA, 06/01/2022                                                                             
                                                                                                          

                                       CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO                                         
                                    SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE                                        
                                                                                                           
                                                                                                           
                                            MARCEL MICHELETTO                                              
                               SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E                                    
                                             DA PREVIDÊNCIA    

3522/2022

Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 

  
 

  

 
RESOLUÇÃO Nº 011/2022 - SEJUF  

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, 
FAMÍLIA E TRABALHO, em exercício, no uso das atribuições legais 

que lhe conferem o anexo V, da Lei Estadual nº 19.848, de 03 de maio 

de 2019, nomeado por meio do Decreto nº 8282/2021, publicada no DIOE 

nº 10.992, de 05 de agosto de 2021 e Resolução nº 254/2021 – SEJUF, 

RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR o servidor Silvio Renato Fernandes Jardim, RG nº 

15.526.729-1 para acumular as funções de Chefe dos Departamentos 

de Justiça (DEJU) e Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e 

Cidadania (DEDIF), sem prejuízo ou vantagem de seus vencimentos e 

com efeitos retroativos a partir de 03 de janeiro de 2022.  

 

Art. 2º Fica revogada, parcialmente, a Resolução nº 102/2021 – SEJUF. 

Curitiba, 14 de janeiro de 2022. 

Antonio Devechi 

Diretor Geral, em exercício 
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho 

3611/2022

Secretaria da Segurança Pública 

RESOLUÇÃO N° 015/2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA, no uso da delegação de 
competência conferida pelo art. 90 da Constituição Estadual, art. 4º da Lei Es-
tadual nº 19.848 de 20 de maio 2019, Decreto Estadual nº 5887 de 20 de Dezem-
bro de 2005, Decreto Estadual nº 1533 de 31 de maio de 2019, considerando o 
contido no protocolo nº 18.294.832-2, 

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a parte que designou a servidora JULIANE OLECH KO-
CHINSKI, RG nº 9.315.260-3, para a Comissão de Avaliação de Títulos para 
fi ns de Promoção e Progressão dos ocupantes dos cargos de Agente Profi s-
sional, Agente de Execução, e Agente de Apoio do Quadro Próprio do Poder 
Executivo – QPPE no âmbito do Departamento Penitenciário, na Resolução nº 
087/2021 publicada no DIOE nº 10.905
de 31 de março de 2021.

Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

Romulo MARINHO Soares,
Secretário de Estado da Segurança Pública.

3413/2022
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL

PORTARIA N°  003/2022-SINDICÂNCIA

A CORREGEDORA GERAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO, no 
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uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 10 e 18 §1º do 
Regimento Interno da Corregedoria do Departamento Penitenciário, aprovado 
pela Resolução nº 234 de 12 de agosto de 2016, publicado no Diário Ofi cial 
do Estado nº. 9.764, de 17/08/2016, c/c. artigo 10º, I do Regimento Interno do 
Departamento Penitenciário - DEPEN, aprovado pela Resolução nº 233 de 12 de 
agosto de 2016, publicado no Diário Ofi cial do Estado nº. 9.764, de 17/08/2016;

RESOLVE

Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 166/2021, nos autos do protocolo 
n.º 18.316.545-3, eis que não foi publicada no Diário Ofi cial do Estado.

Art. 2º. DESIGNAR os servidores efetivos e estáveis PEDRO COSTA DE 
ARAÚJO, RG. 3.532.873-4, ocupante do cargo de Agente de Execução e função 
de Técnico Administrativo; DANIEL MONTENEGRO BELLUSCI, RG. 
12.435.574-5, ocupante do cargo e função de Agente Penitenciário e TAIZ RI-
BEIRO JUNIOR, RG. 4.941.294-0, ocupante do cargo e função de Agente Pe-
nitenciário, todos lotados no Centro de Reintegração Social de Londrina, para, 
sob a presidência do primeiro nominado, constituírem Comissão de Sindicância 
Administrativa, destinada a apurar possível autoria e existência de irregulari-
dades nos fatos descritos no protocolo sob o nº 18.316.545-3.

Art. 3º. Os dispostos na Instrução Normativa nº 01/2018, que regulamenta a 
adoção de webconferência, poderão ser adotados na instrução de processos e 
procedimentos disciplinares da Corregedoria Geral do Departamento Peniten-
ciário do Estado do Paraná.

Art. 4º. O presente procedimento de Sindicância deverá ser iniciado no prazo 
de 03 (três) dias, e concluído no prazo de 15 (quinze) dias, com validade a partir 
da publicação no Diário Ofi cial do Estado, consoante o disposto do artigo 310, 
da lei 6.174/70.

Curitiba, 07 de janeiro 2022.

Lúcia Maria Beloni Corrêa Dias
Corregedora Geral

2301/2022

PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2022 – IC e IML

Os diretores dos Institutos de Criminalística e Médico Legal, no uso das atri-
buições legais que lhe são conferidas pelas Resoluções nos 279 e 280 de 14 de 
novembro de 2019, Resolução nº 005 de 11 de janeiro de 2018 e Artigos 24 e 33 
do anexo único do Decreto nº 5887 de 15 de dezembro de 2005, 

RESOLVEM
 
DESIGNAR, o Perito Criminal– QPPO – Marcos Paulo Bebici, RG 7.069.973-7 
para responder pela chefi a da Unidade PCP Guarapuava, fi cando dispensado 
das funções o Perito Criminal – QPPO Rafael Augusto Siqueira, RG 6.692.316-
9, a partir do dia 01 de fevereiro de 2022, 

Publique-se.
Anote-se.

Curitiba, 04 de janeiro de 2022.

Luiz Rodrigo Grochocki 
Diretor-Geral da Polícia Científi ca

Mariano Schaff ka Netto
Diretor do Instituto de Criminalística

André Ribeiro Langowiski
Diretor do Instituto Médico Legal

3508/2022

GABINETE DO DIRETOR GERAL

Protocolo nº 18.259.333-8

I. HOMOLOGO,  com base no artigo 90, inciso I e parágrafo único,  da Lei

Estadual  nº.  15.608/2007,  c/c  artigo  1º,  §§  3º  e  5º,  do  Decreto  Estadual  nº

4.189/2016 e no Ato de Homologação 012/2022, o resultado do procedimento

licitatório realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, autuado sob o

nº  1577/2021,  visando  à  Aquisição  de  gêneros  alimentícios  para  atender  a

demanda da 2ª Companhia do 21º Batalhão de Polícia Militar em Dois Vizinhos-

PR,  no  qual  se  sagrou  vencedora  dos  lotes  01  e  03 a  empresa  CLAUDIO

AGOSTINETTO – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 73.751.257/0001-59,  a

qual apresentou proposta com o valor total de R$ 67.988,50 (sessenta e sete mil,

novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), dos lotes 02, 04, 05, 06 e

07 a empresa  ATACADO MINIPREÇO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº

37.196.858/0001-83,  a  qual  apresentou  proposta  com  o  valor  total  de  R$

63.385,30 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)

e  o  lote  08 restou  como  FRACASSADO,  totalizando  o  processo  em  R$

131.373,80 (cento e trinta e um mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta

centavos). 

II.  Para  o  consentimento  acima  foram  examinados  apenas  os  aspectos  da

conveniência  e  oportunidade.  O  exame  da  viabilidade  técnica,  financeira,

orçamentária e fiscal é de responsabilidade da unidade solicitante.

III.  PUBLIQUE-SE e  encaminhe-se  ao  Setor  de  Licitações  para  as

providências legais.

Curitiba, 14 de janeiro de 2022.

João Alfredo Zampieri – Cel.

Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Resolução nº 65/2018 – SESP.

 3391/2022 

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo nº. 18.457.667-8 

I. AUTORIZO, nos termos do Decreto Estadual nº 8.561/2017, que alterou o 
parágrafo 7º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.189/2016, e nos termos da 
Informação nº 4608/2021–AT/SESP, a realização do Termo de Cooperação Téc-
nica entre esta SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – 
SESP, por intermédio do DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ 
– DEPEN/PR, e do outro lado o MINISTÉRIO DESFRUTE DEUS, situado na 
Rua Hildegard Nass, 327 – Anita Garibaldi, Joinville, SC, inscrito no CNPJ 
sob nº 09.647.618/0001-12, neste ato representado por sua Presidente, Senhora 
ZAÍRA SEILER BORGES, RG: 4.467.834, que tem por objeto a reintegração 
social das pessoas privadas de liberdade, por meio da oferta curso bíblico in-
ternacional encontro com a palavra, conforme a Minuta do Termo de Convênio 
(fl s. 68/73) e o Plano de Trabalho (fl s. 32/40).

II. Para o consentimento acima foram examinados apenas os aspectos da co-
nveniência e oportunidade. O exame da viabilidade técnica, fi nanceira, orça-
mentária e fi scal é de responsabilidade dos titulares dos setores responsáveis 

pelas informações.

III. PUBLIQUE-SE no prazo legal;

IV. ENCAMINHE-SE ao Setor de Contratos e Convênios da Pasta para pro-
vidências.
 

Curitiba-Paraná, 13 de janeiro de 2022. 

Romulo MARINHO Soares 
Secretário de Estado da Segurança Pública

3400/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo nº. 18.382.210-1 

I. AUTORIZO, nos termos do artigo 1º, § 2º e § 7º do Decreto nº 4.189/2016 
e ainda com fulcro nos artigos 103 e 142 da Lei 15.608/2007, nos termos da 
Informação nº 0017/2022 – AT/SESP, a celebração do Primeiro Termo Aditivo 
do Convênio nº 125/2021, fi rmado entre o Estado do Paraná, por intermédio 
desta Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, com interveniência do 
Departamento Penitenciário – DEPEN, através da Cadeia Pública de Santo An-
tônio do Sudoeste, e o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 75.927.582/0001-55, cujo objeto é o estabelecimento 
de condições para proporcionar ocupação laborativa aos apenados do Sistema 
Penal do Estado do Paraná visando a modifi cação das Cláusulas Primeira, Se-
gunda e Terceira do Convênio nº 125/2021, alterando o número de apenados 
colocados à disposição da empresa, entre 05 (cinco) e até 15 (quinze) vagas, 
além da organização e gerenciamento do contrato e os detalhes de repasse ao 
Fundo Penitenciário do Paraná – FUPEN/PR, nos termos da Minuta do Termo 
aditivo acostada às fl s. 03/05 e o Plano de Trabalho às fl s. 06/09;

II. Para o consentimento acima foram examinados apenas os aspectos da co-
nveniência e oportunidade. Salienta-se que o exame da viabilidade técnica, 
fi nanceira, orçamentária e fi scal é de responsabilidade da unidade solicitante;

III. PUBLIQUE-SE, no prazo legal;

IV. ENCAMINHE-SE ao Setor de Contratos e Convênios da Pasta para demais 
providências.
 

Curitiba-Paraná, 13 de janeiro de 2022. 

Romulo MARINHO Soares 
Secretário de Estado da Segurança Pública

3503/2022
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               EXTRATO DE ATOS EMITIDOS
O DIRETOR DO(A) SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE CONCEDER DE ACORDO COM O ARTIGO 247, DA LEI Nº 6174, 
DE 16 DE NOVEMBRO DE 1970, LICENÇA ESPECIAL AOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS : 
 PORTARIA N. 8 DE 14/01/2022
 ORGAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 NOME/RG       LF       CARGO            PROTOCOLO     DIAS   PERIODO AQUISITIVO        FRUIÇÃO
 LEOMAR HELTON ANDRADE RIBEIRO                         90     01/04/2014  31/03/2019    01/03/2022  29/05/2022
 126945930     3        NAIII            183955470                 
 JUSSARA GOTTARDI DE CARVALHO                          90     06/03/2007  05/03/2012    03/02/2022  03/05/2022
 8955867       1        NAI              183187678

3440/2022

Departamento da Polícia Civil - 
DPC 

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 01/2022

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO
COM  O  DISPOSTO  NO  ART. 18  DO  REGIMENTO  INTERNO  DO
COLEGIADO – DELIBERAÇÃO 593/2006 – DETERMINA, PARA FINS
DE CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE SEJA AFIXADA,
NESTA DATA,  NO  EDITAL  DO  CONSELHO DA  POLÍCIA  CIVIL  E
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, A PRESENTE PAUTA
DO  JULGAMENTO  A  SER  REALIZADO  EM  DATA  DE 07  DE
FEVEREIRO  DE  2022,  COM  INÍCIO  ÀS  14:00  HORAS,  NA SALA
DESTE CONSELHO, NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
1251  –  CENTRO  –  (ACESSO  PELA  AVENIDA  IGUAÇU,  470)
CONSOANTE RELAÇÃO ABAIXO:

PROT. 291/2019/CPC (202/2019/CD)  – SINDICÂNCIA DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO
ACUSADO: EZEQUIAS BARBOSA CAVALCANTI FILHO, Delegado de
Polícia.
ADVOGADOS: DR. ANTÔNIO BRANDÃO NETO - OAB/PR 78.380 e
DR. BRUNO RODRIGUES BRANDÃO - OAB/PR 44.320
RELATOR: DR. MARCELO LEMOS DE OLIVEIRA.

PROT. 412/2015/CPC (268/2015/CD)  – PROCESSO ADMINISTRATI-
VO DISCIPLINAR
ACUSADOS:  JUCEMAR DA SILVA NECO,  Investigador  de  Polícia  /
MARCUS  ALEXANDRE  DE  AZEVEDO  VOLACO,  Investigador  de
Polícia (exonerado) / PAULO SERGIO MORAIS KLIPPEL, Investigador
de Polícia.
ADVOGADOS: DR. RAMONN BALDINO GARCIA, OAB/PR 48.798 e
DONIZETE BALDINO GARCIA, OAB/PR 63.363.
RELATORA: DRA. MARITZA MAIRA HAISI.

Curitiba, 13 de janeiro de 2022

SILVIO JACOB ROCKEMBACH

                  Presidente

3329/2022

P O R T A R I A  Nº 038-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.514.508-5, resolve,

D E S I G N A R

VILSON ALVES DE TOLEDO, RG 2148693-0 – Delegado de Polícia de
1ª  classe,  exercendo  suas  funções  na  Delegacia  de  Polícia  do  12º
DISTRITO,  da  Divisão  Policial  da  Capital,  para  responder
cumulativamente como Delegado Chefe da Delegacia de Polícia do 3º
DISTRITO,  da  mesma  Divisão,  durante  férias  do  titular  DANIELA
CORREA ANTUNES ANDRADE, RG 10011019-9 – Delegado de Polícia
2ª classe, no período de 17/01/2022 a 15/02/2022.

   Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

       (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 039-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.506.648-7;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade, resolve,

R E M O V E R
 
FABIANO  RODRIGO  TEIXEIRA  PINTO,  RG  2051465-5,
INVESTIGADOR DE POLÍCIA; 

DO(A):  DELEGACIA  MÓVEL  DE  ATENDIMENTO  AO  FUTEBOL  E
EVENTOS, da Divisão de Polícia Especializada.

PARA: DELEGACIA DA MULHER, da mesma Divisão.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

PORTARIA Nº 040-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, e, 

Considerando o protocolo nº 18.084.222-5, resolve, 

                           R E T I F I C A R

a Portaria nº  011-DPC, de  04/01/2022,  que  manteve o servidor JOAO
DUARTE,  RG 1819836-3,  INVESTIGADOR  DE  POLÍCIA;  NO(A):  5.ª
Subdivisão Policial de PATO BRANCO, da Divisão Policial do Interior...”

ONDE SE LÊ:  “.  MOTIVO: Para  exercer atividades  administrativas,
conforme Atestado nº 049/2021, de 29/11/2021, do CAP,...”;

LEIA-SE:  “DO (A): . MOTIVO: Para exercer atividade normal, conforme
Atestado nº 049/2021, de 29/11/2021, do CAP,...”

Curitiba, 13 de janeiro de 2022

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral  

P O R T A R I A  Nº 041-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.478.473-4, resolve,

D E S I G N A R

P O R T A R I A  Nº 038-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.514.508-5, resolve,

D E S I G N A R

VILSON ALVES DE TOLEDO, RG 2148693-0 – Delegado de Polícia de
1ª  classe,  exercendo  suas  funções  na  Delegacia  de  Polícia  do  12º
DISTRITO,  da  Divisão  Policial  da  Capital,  para  responder
cumulativamente como Delegado Chefe da Delegacia de Polícia do 3º
DISTRITO,  da  mesma  Divisão,  durante  férias  do  titular  DANIELA
CORREA ANTUNES ANDRADE, RG 10011019-9 – Delegado de Polícia
2ª classe, no período de 17/01/2022 a 15/02/2022.

   Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

       (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 039-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.506.648-7;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade, resolve,

R E M O V E R
 
FABIANO  RODRIGO  TEIXEIRA  PINTO,  RG  2051465-5,
INVESTIGADOR DE POLÍCIA; 

DO(A):  DELEGACIA  MÓVEL  DE  ATENDIMENTO  AO  FUTEBOL  E
EVENTOS, da Divisão de Polícia Especializada.

PARA: DELEGACIA DA MULHER, da mesma Divisão.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

PORTARIA Nº 040-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, e, 

Considerando o protocolo nº 18.084.222-5, resolve, 

                           R E T I F I C A R

a Portaria nº  011-DPC, de  04/01/2022,  que  manteve o servidor JOAO
DUARTE,  RG 1819836-3,  INVESTIGADOR  DE  POLÍCIA;  NO(A):  5.ª
Subdivisão Policial de PATO BRANCO, da Divisão Policial do Interior...”

ONDE SE LÊ:  “.  MOTIVO: Para  exercer atividades  administrativas,
conforme Atestado nº 049/2021, de 29/11/2021, do CAP,...”;

LEIA-SE:  “DO (A): . MOTIVO: Para exercer atividade normal, conforme
Atestado nº 049/2021, de 29/11/2021, do CAP,...”

Curitiba, 13 de janeiro de 2022

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral  

P O R T A R I A  Nº 041-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.478.473-4, resolve,

D E S I G N A R

CARLOS  GABRIEL  GOMES  GORDO  STECCA,  RG  13039284-9 –
Delegado  de  Polícia  de  3ª  classe,  exercendo  suas  funções  na  21º
Subdivisão Policial de CIANORTE, da Divisão Policial do Interior,  para
responder cumulativamente como Delegado Chefe das Delegacias de
Polícia de ENGENHEIRO BELTRÃO, FÊNIX e QUINTA DO SOL, todas
da  mesma  Subdivisão  e  Divisão,  durante  férias  do  titular  WAGNER
SOARES QUINTÃO DOS SANTOS,  RG  14087201-6 –  Delegado  de
Polícia 3ª classe, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.

   Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

       (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral      

P O R T A R I A  Nº 042-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.478.473-4, resolve,

D E S I G N A R

LUCAS AMÉRICO MAGRON, RG  15258517-9 – Delegado de Polícia
de  4ª classe, exercendo suas funções na  19.ª Delegacia Regional de
Polícia de CIDADE GAÚCHA, da 21º Subdivisão Policial de CIANORTE,
da Divisão Policial  do Interior,  para responder cumulativamente como
Delegado  Chefe  da  DELEGACIA  DA MULHER  DE  CIANORTE,  da
Divisão  de  Polícia  Especializada,  durante  férias  do  titular  WAGNER
SOARES QUINTÃO DOS SANTOS,  RG  14087201-6 –  Delegado  de
Polícia 3ª classe, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.

   Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

       (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 043-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.489.928-0;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade, resolve,

R E M O V E R
 
KELLY ROCHA COSTA DA SILVA, RG  10069271-6,  INVESTIGADOR
DE POLÍCIA; 

DO(A): Delegacia de Polícia do 3º DISTRITO, da 9ª Subdivisão Policial
de MARINGÁ, da Divisão de Policial do Interior.

PARA: Delegacia de Polícia do 4º DISTRITO, da mesma Subdivisão e
Divisão.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 044-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.506.672-0;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade
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CARLOS  GABRIEL  GOMES  GORDO  STECCA,  RG  13039284-9 –
Delegado  de  Polícia  de  3ª  classe,  exercendo  suas  funções  na  21º
Subdivisão Policial de CIANORTE, da Divisão Policial do Interior,  para
responder cumulativamente como Delegado Chefe das Delegacias de
Polícia de ENGENHEIRO BELTRÃO, FÊNIX e QUINTA DO SOL, todas
da  mesma  Subdivisão  e  Divisão,  durante  férias  do  titular  WAGNER
SOARES QUINTÃO DOS SANTOS,  RG  14087201-6 –  Delegado  de
Polícia 3ª classe, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.

   Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

       (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral      

P O R T A R I A  Nº 042-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.478.473-4, resolve,

D E S I G N A R

LUCAS AMÉRICO MAGRON, RG  15258517-9 – Delegado de Polícia
de  4ª classe, exercendo suas funções na  19.ª Delegacia Regional de
Polícia de CIDADE GAÚCHA, da 21º Subdivisão Policial de CIANORTE,
da Divisão Policial  do Interior,  para responder cumulativamente como
Delegado  Chefe  da  DELEGACIA  DA MULHER  DE  CIANORTE,  da
Divisão  de  Polícia  Especializada,  durante  férias  do  titular  WAGNER
SOARES QUINTÃO DOS SANTOS,  RG  14087201-6 –  Delegado  de
Polícia 3ª classe, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.

   Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

       (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 043-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.489.928-0;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade, resolve,

R E M O V E R
 
KELLY ROCHA COSTA DA SILVA, RG  10069271-6,  INVESTIGADOR
DE POLÍCIA; 

DO(A): Delegacia de Polícia do 3º DISTRITO, da 9ª Subdivisão Policial
de MARINGÁ, da Divisão de Policial do Interior.

PARA: Delegacia de Polícia do 4º DISTRITO, da mesma Subdivisão e
Divisão.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 044-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.506.672-0;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade

Considerando que a remoção é até que retorne da 2ª Fase da Operação
Verão 2021/2022, resolve,

R E M O V E R
 
ALAN  LEINDORF  RODRIGUES,  RG  3745860-0,  ESCRIVÃO  DE
POLÍCIA; 

DO(A):  DELEGACIA  MÓVEL  DE  ATENDIMENTO  AO  FUTEBOL  E
EVENTOS, da Divisão de Polícia Especializada.

PARA: DIVISÃO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 045-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.511.532-1;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade, resolve,

R E M O V E R
 
LUCIANO ROMERO MELQUIADES,  RG  5049377-6,  INVESTIGADOR
DE POLÍCIA; 

DO(A): Delegacia de Polícia do 2º DISTRITO, da 10ª Subdivisão Policial
de LONDRINA, da Divisão de Policial do Interior.

PARA: 10ª Subdivisão Policial de LONDRINA, da mesma Divisão.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 046-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.511.630-1;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade, resolve,

R E M O V E R
 
JOSIANE DE JESUS, RG 9301507-0, INVESTIGADOR DE POLÍCIA; 

DO(A): Delegacia de Polícia de IBIPORÃ, da 10ª Subdivisão Policial de
LONDRINA, da Divisão de Policial do Interior.

PARA:  Delegacia de Polícia do 2º DISTRITO, da mesma Subdivisão e
Divisão.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

P O R T A R I A  Nº 047-DPC

Considerando que a remoção é até que retorne da 2ª Fase da Operação
Verão 2021/2022, resolve,

R E M O V E R
 
ALAN  LEINDORF  RODRIGUES,  RG  3745860-0,  ESCRIVÃO  DE
POLÍCIA; 

DO(A):  DELEGACIA  MÓVEL  DE  ATENDIMENTO  AO  FUTEBOL  E
EVENTOS, da Divisão de Polícia Especializada.

PARA: DIVISÃO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 045-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.511.532-1;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade, resolve,

R E M O V E R
 
LUCIANO ROMERO MELQUIADES,  RG  5049377-6,  INVESTIGADOR
DE POLÍCIA; 

DO(A): Delegacia de Polícia do 2º DISTRITO, da 10ª Subdivisão Policial
de LONDRINA, da Divisão de Policial do Interior.

PARA: 10ª Subdivisão Policial de LONDRINA, da mesma Divisão.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 046-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe confere  o inciso II  e parágrafo 1º  do
artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001;

Considerando o protocolo nº 18.511.630-1;

Considerando que a movimentação de pessoal  no âmbito  da Polícia
Civil é realizada sempre com base no interesse da administração e da
conveniência do serviço; 

Considerando que é meta da Pasta da Segurança Pública a otimização
das  atividades  de  rotina,  sobretudo  as  relacionadas  com  a  Polícia
Judiciária,  objetivando  a  melhor  qualidade  de  trabalho  em  favor  do
cidadão e da comunidade, resolve,

R E M O V E R
 
JOSIANE DE JESUS, RG 9301507-0, INVESTIGADOR DE POLÍCIA; 

DO(A): Delegacia de Polícia de IBIPORÃ, da 10ª Subdivisão Policial de
LONDRINA, da Divisão de Policial do Interior.

PARA:  Delegacia de Polícia do 2º DISTRITO, da mesma Subdivisão e
Divisão.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

     (assinado digitalmente)     
Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral      

P O R T A R I A  Nº 047-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.507.351-3, resolve,

D E S I G N A R

ANDRE MENDES, RG 8848023-6 – Delegado de Polícia de 4ª classe,
exercendo  suas  funções  na  48.ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  de
ASSIS CHATEAUBRIAND, da 20º Subdivisão Policial de TOLEDO, da
Divisão  Policial  do  Interior,  para  responder  cumulativamente  como
Delegado  Chefe  das  Delegacias  de  Polícia  de  NOVA  AURORA,
IRACEMA DO OESTE e CAFELÂNDIA da mesma Subdivisão e Divisão,
durante  férias  do  titular  ARY  NUNES  PEREIRA,  RG  1043348-7 –
Delegado de Polícia 1ª classe, no período de 05/02/2022 a 06/03/2022.

   Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

       (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 048-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.473.373-0, resolve, 
     

L O T A R
 
a partir  de  31/12/2021,  CARLA DE CASSIA SOARES GONÇALVES,
RG 13433450-9,  INVESTIGADORA DE POLÍCIA;

 NO(A): CENTRO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS.

MOTIVO:  Desmobilização  da  servidora  da Secretaria  de  Operações
Integradas – MJS.

Curitiba, 14 de janeiro de 2022

        (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral    
A P O S T I L A Nº 005

Anexo da Portaria nº 1150 -DPC, de 12/11/2021.

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, resolve, em referência à Portaria nº
1150-DPC, que convocou e designou os servidores para participarem da
OPERAÇÃO VERÃO PARANÁ 2021/2022 - 2ª FASE”, no período de
23/01/2022,  às  9h,  ao  dia  07/03/2022,  às  9h,  os quais deverão se
apresentarem no dia 23/01/2022, às 9h;

Considerando  a  solicitação  contida  no  e-mail  da  Coordenação  da
Operação Verão 2021/2022, recebido em 12/01/2022, para alterar data
de início da 3ª fase dos Papiloscopistas, resolve,

I – INCLUIR: 

NOME RG CARGO DIVISÃO PERÍODO

AMILCAR JAWAD
OMAIRI 

3.064.853-6 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022 

DANILO LEMOS
PEREIRA 

7.830.184-8 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

EDVALDO MARTINEZ
PONTES BELASQUE 

3.031.609-9 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

EVELYN COLOMBO
BEZ-BATTI 

9.260.179-0 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

JAMYLE NOILTHALENE
SADOSKI DE SOUZA 

6.118.280-2 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

LEANDRO LUIZ
MULLER 

7.572.505-1 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

MAGDA ANTONIA
METZ 

4.602.496-6 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

MILENE VOLPATO
GRACIOTTO 

6.826.434-8 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022
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Curitiba, 13 de janeiro de 2022. 

(assinado digitalmente) 
Silvio Jacob Rockembach 

Delegado Geral 

A P O S T I L A Nº 006

Anexo da Portaria nº 1150 -DPC, de 12/11/2021.

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, resolve, em referência à Portaria nº
1150-DPC, que convocou e designou os servidores para participarem da
OPERAÇÃO VERÃO PARANÁ 2021/2022 - 2ª FASE”, no período de
23/01/2022,  às  9h,  ao  dia  07/03/2022,  às  9h,  os quais deverão se
apresentarem no dia 23/01/2022, às 9h;

Considerando  a  solicitação  contida  no  e-mail  da  Coordenação  da
Operação Verão 2021/2022, recebido em 13/01/2022, resolve,

I – INCLUIR: 

NOME RG CARGO DIVISÃO

LILIAN DE MATTOS
KALINOWSKI

6927191-0 ESC DECC

FABIANO RODRIGO TEIXEIRA
PINTO

2051465-5 INV DPE

HELIO BONETTO NETO 5046732-5 ESC DIE

II - EXCLUIR

NOME RG CARGO DIVISÃO

ANTONIO MARCOS KREDENS 5062090-5 ESC DPI

Curitiba, 14 de janeiro de 2022. 
(assinado digitalmente) 

Silvio Jacob Rockembach 
Delegado Geral 

A P O S T I L A Nº 007

Anexo da Portaria nº 1149 - DPC, de 12/11/2021.

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, resolve, em referência à Portaria nº
1149-DPC, que convocou e designou os servidores para participarem da
OPERAÇÃO VERÃO PARANÁ 2021/2022 - 1ª FASE”, no período de
10/12/2021, às 9h, ao dia 23/01/2022, às 9h;

Considerando  a  solicitação  contida  no  e-mail  da  Coordenação  da
Operação Verão 2021/2022, recebido em 12/01/2022, para alterar data
de início da 2ª fase dos Papiloscopistas, resolve,

I – INCLUIR: 

NOME RG CARGO DIVISÃO PERÍODO

ADILSON DE OLIVEIRA
CARNEIRO 

5.746.822-0 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

ANA PAULA DO
NASCIMENTO 

6.877.996-0 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

CASSIANA GABOARDI
RAMOS 

5.050.000-4 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

FABIO LUIZ BATTIN
MACAN 

5.169.480-5 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022  

FABIO TADEU
DAMBROS 

6.519.452-0 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

ISABEL FERNANDA
GARCIA DE FREITAS 

9.246.804-6 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

KAROL KASUKO
ARAKE FRAGOSO 

8.566.749-1 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

VIVIANE DE OLIVEIRA
MORAIS 

8.379.617-0 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

Curitiba, 13 de janeiro de 2022. 
(assinado digitalmente) 

Silvio Jacob Rockembach 
Delegado Geral 

Curitiba, 13 de janeiro de 2022. 

(assinado digitalmente) 
Silvio Jacob Rockembach 

Delegado Geral 

A P O S T I L A Nº 006

Anexo da Portaria nº 1150 -DPC, de 12/11/2021.

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, resolve, em referência à Portaria nº
1150-DPC, que convocou e designou os servidores para participarem da
OPERAÇÃO VERÃO PARANÁ 2021/2022 - 2ª FASE”, no período de
23/01/2022,  às  9h,  ao  dia  07/03/2022,  às  9h,  os quais deverão se
apresentarem no dia 23/01/2022, às 9h;

Considerando  a  solicitação  contida  no  e-mail  da  Coordenação  da
Operação Verão 2021/2022, recebido em 13/01/2022, resolve,

I – INCLUIR: 

NOME RG CARGO DIVISÃO

LILIAN DE MATTOS
KALINOWSKI

6927191-0 ESC DECC

FABIANO RODRIGO TEIXEIRA
PINTO

2051465-5 INV DPE

HELIO BONETTO NETO 5046732-5 ESC DIE

II - EXCLUIR

NOME RG CARGO DIVISÃO

ANTONIO MARCOS KREDENS 5062090-5 ESC DPI

Curitiba, 14 de janeiro de 2022. 
(assinado digitalmente) 

Silvio Jacob Rockembach 
Delegado Geral 

A P O S T I L A Nº 007

Anexo da Portaria nº 1149 - DPC, de 12/11/2021.

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, resolve, em referência à Portaria nº
1149-DPC, que convocou e designou os servidores para participarem da
OPERAÇÃO VERÃO PARANÁ 2021/2022 - 1ª FASE”, no período de
10/12/2021, às 9h, ao dia 23/01/2022, às 9h;

Considerando  a  solicitação  contida  no  e-mail  da  Coordenação  da
Operação Verão 2021/2022, recebido em 12/01/2022, para alterar data
de início da 2ª fase dos Papiloscopistas, resolve,

I – INCLUIR: 

NOME RG CARGO DIVISÃO PERÍODO

ADILSON DE OLIVEIRA
CARNEIRO 

5.746.822-0 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

ANA PAULA DO
NASCIMENTO 

6.877.996-0 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

CASSIANA GABOARDI
RAMOS 

5.050.000-4 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

FABIO LUIZ BATTIN
MACAN 

5.169.480-5 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022  

FABIO TADEU
DAMBROS 

6.519.452-0 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

ISABEL FERNANDA
GARCIA DE FREITAS 

9.246.804-6 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

KAROL KASUKO
ARAKE FRAGOSO 

8.566.749-1 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

VIVIANE DE OLIVEIRA
MORAIS 

8.379.617-0 PAP II 07/01/2022
a

05/02/2022 

Curitiba, 13 de janeiro de 2022. 
(assinado digitalmente) 

Silvio Jacob Rockembach 
Delegado Geral 

3607/2022

Secretaria do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo  

 
RESOLUÇÃO SEDEST Nº 02/2022 

 
 

Súmula: Designa a servidor Victor Augusto 
Rici Mendonça Filho, para exercer suas 
funções na PARANA TURISMO – PRTUR 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E DO TURISMO nomeado pelo Decreto Estadual nº 
1440, de 23 de maio de 2019, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Estadual nº 19.848, de 3 de maio de 2019; 

Considerando O Termo de Cooperação Técnica nº 003/2019, que tem 
por objeto a Cooperação entre os convenentes para ampliar e aprimorar 
a integração dos serviços prestados pela administração pública; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1 - Designar o servidor Victor Augusto Rici Mendonça Filho, 
RG n° 97172889, nomeado pelo Decreto Estadual nº 1440, de 23 de maio 
de 2019, no cargo Assistente, simbologia 1-C, para exercer suas funções 
na Paraná Turismo – PRTUR. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Curitiba, 13 de janeiro de 2022. 

 
MARCIO NUNES 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo  

 
 
 

 
 
 

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.507.351-3, resolve,

D E S I G N A R

ANDRE MENDES, RG 8848023-6 – Delegado de Polícia de 4ª classe,
exercendo  suas  funções  na  48.ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  de
ASSIS CHATEAUBRIAND, da 20º Subdivisão Policial de TOLEDO, da
Divisão  Policial  do  Interior,  para  responder  cumulativamente  como
Delegado  Chefe  das  Delegacias  de  Polícia  de  NOVA  AURORA,
IRACEMA DO OESTE e CAFELÂNDIA da mesma Subdivisão e Divisão,
durante  férias  do  titular  ARY  NUNES  PEREIRA,  RG  1043348-7 –
Delegado de Polícia 1ª classe, no período de 05/02/2022 a 06/03/2022.

   Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

       (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral      

P O R T A R I A   Nº 048-DPC

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o protocolo nº 18.473.373-0, resolve, 
     

L O T A R
 
a partir  de  31/12/2021,  CARLA DE CASSIA SOARES GONÇALVES,
RG 13433450-9,  INVESTIGADORA DE POLÍCIA;

 NO(A): CENTRO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS.

MOTIVO:  Desmobilização  da  servidora  da Secretaria  de  Operações
Integradas – MJS.

Curitiba, 14 de janeiro de 2022

        (assinado digitalmente)     
   Silvio Jacob Rockembach

    Delegado Geral    
A P O S T I L A Nº 005

Anexo da Portaria nº 1150 -DPC, de 12/11/2021.

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, resolve, em referência à Portaria nº
1150-DPC, que convocou e designou os servidores para participarem da
OPERAÇÃO VERÃO PARANÁ 2021/2022 - 2ª FASE”, no período de
23/01/2022,  às  9h,  ao  dia  07/03/2022,  às  9h,  os quais deverão se
apresentarem no dia 23/01/2022, às 9h;

Considerando  a  solicitação  contida  no  e-mail  da  Coordenação  da
Operação Verão 2021/2022, recebido em 12/01/2022, para alterar data
de início da 3ª fase dos Papiloscopistas, resolve,

I – INCLUIR: 

NOME RG CARGO DIVISÃO PERÍODO

AMILCAR JAWAD
OMAIRI 

3.064.853-6 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022 

DANILO LEMOS
PEREIRA 

7.830.184-8 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

EDVALDO MARTINEZ
PONTES BELASQUE 

3.031.609-9 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

EVELYN COLOMBO
BEZ-BATTI 

9.260.179-0 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

JAMYLE NOILTHALENE
SADOSKI DE SOUZA 

6.118.280-2 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

LEANDRO LUIZ
MULLER 

7.572.505-1 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

MAGDA ANTONIA
METZ 

4.602.496-6 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022

MILENE VOLPATO
GRACIOTTO 

6.826.434-8 PAP II 05/02/2022
a

07/03/2022
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RESOLUÇÃO SEDEST Nº 02/2022 
 
 

Súmula: Designa a servidor Victor Augusto 
Rici Mendonça Filho, para exercer suas 
funções na PARANA TURISMO – PRTUR 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E DO TURISMO nomeado pelo Decreto Estadual nº 
1440, de 23 de maio de 2019, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Estadual nº 19.848, de 3 de maio de 2019; 

Considerando O Termo de Cooperação Técnica nº 003/2019, que tem 
por objeto a Cooperação entre os convenentes para ampliar e aprimorar 
a integração dos serviços prestados pela administração pública; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1 - Designar o servidor Victor Augusto Rici Mendonça Filho, 
RG n° 97172889, nomeado pelo Decreto Estadual nº 1440, de 23 de maio 
de 2019, no cargo Assistente, simbologia 1-C, para exercer suas funções 
na Paraná Turismo – PRTUR. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Curitiba, 13 de janeiro de 2022. 

 
MARCIO NUNES 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo  

 
 
 

 
 
 

3301/2022

Instituto Água e Terra  

 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
PORTARIA Nº 013, DE 13 DE JANEIRO DE 2022  

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto 
Estadual nº 3.820, de 10 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho 1992, 
Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual 
nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de 
julho de 2016,  
• Considerando o contido no protocolo 18.522.851-7, 
RESOLVE 
Art. 1º. Designar o servidor Dalton Mesquita, RG nº 12.904.200-1, para 
exercer a função de Chefe de Divisão de Recursos Humanos – DRH, no 
período de 17 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, por motivo 
de férias do titular Erico Kenji Condo, RG nº 2.101.380-3.  
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 17 de janeiro de 2022. 

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 

3332/2022

 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
PORTARIA Nº 014, DE 14 DE JANEIRO DE 2022  

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto 
Estadual nº 3.820, de 10 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho 1992, 
Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual 
nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de 
julho de 2016,  
• Considerando a Lei Estadual n° 18.295, de 10 de novembro de 2014 a 

qual estabelece o Programa de Regularização Ambiental – PRA, no 
âmbito do Estado do Paraná; 

• Considerando o Decreto Estadual n° 11.515, de 29 de outubro de 
2018, que visa sobre as formas, prazos e procedimentos para a 
regularização ambiental das propriedades rurais no Estado do Paraná; 

• Considerando o art. 42 da Instrução Normativa MMA n° 002, de 06 de 
maio de 2014, o qual dispõe que a análise do CAR é de competência 
do órgão ambiental; 

• Considerando o parágrafo único do art. 2º da Resolução Conjunta 
SEMA/IAP n° 007, de 23 de dezembro de 2015, o qual estabelece que 
o órgão ambiental estadual, mediante Portaria, estabelecerá o 
detalhamento dos procedimentos de análise dos imóveis no sistema 
SICAR, em conformidade com as Instruções do Serviço Florestal 
Brasileiro, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 12.651, de 25 
de maio de 2012 e demais normativas; 

• Considerando que a Portaria IAP nº 97 de 26 de maio de 2014, definiu 
as orientações técnicas e jurídicas para os procedimentos do órgão 
ambiental, em decorrência do início da operação do Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural – SICAR; 

• Considerando a Portaria MAPA nº 121, de 12 de maio de 2021, a qual 
dispõe no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, procedimentos gerais complementares para a análise 
dos dados do Cadastro Ambiental Rural - CAR e para integração dos 
resultados da análise ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural - 
SICAR; e 

• Considerando o contido no protocolo nº 18.403-552-9, 
RESOLVE 
Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, sob a coordenação 
do primeiro, para compor Grupo de Trabalho-GT com objetivo de 
elaborar proposta de instrumento normativo a fim de estabelecer 
procedimentos para a análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR. 
- Juarez Cordeiro de Oliveira - DILIO/CAR 
- Claudia Sonda - DILIO/CAR 
- Neuceli Aparecida Klechowicz - DILIO/CAR 
- Reinaldo Kaminski -ATJ 
- Roberto Alfredo Gomes - DIGET/GERF 
- Gislene Lessa - NGI 
Art. 2º. Ficará a critério do GT o convite a outros técnicos ou instituições 
para colaborar nos trabalhos. 
Art. 3º. Fica estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a 
conclusão dos trabalhos. 
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 

3570/2022

EDITAL  DE NOTIFICAÇÃO 

 DECISÃO ADMINISTRATIVA/ PENDÊNCIA Nº 40/2021 

Em atendimento ao Art. 126 do Decreto Federal 6514/2008 e para 
prosseguimento na cobrança administrativa dos processos de Autos de Infração 
Ambiental, o Instituto Ambiental do Paraná – IAT torna público a relação 
dos autuados notificados por via postal quanto a decisão da multa aplicada.  
Prazo 20 (vinte) dias da data da publicação para manifestação. 

RAZÃO Município Autuação AIA SID 
Alci Francisco Barracão 111477 15.408.437-1 
Antonio Angelo Dalle Molle Marialva 77322 9.266.122-9 
Antonio Angelo Dalle Molle Marialva 66468 8.686.626-9 
Antonio Angelo Dalle Molle Marialva 58357 8.515.862-7 
Ari de Oliveira Soares  Guarapuava 87908 9.353.917-6 
Arnaldo da Silveira  Paranaguá 74537 9.383.313-9 
Bronislau Dobjenski Campo Largo  79214 07.170.940-0 
Celso Neri Giacomitti-ME Guarapuava 61721 8.874.215-0 
D R Combustíveis LTDA Maraluz 69149 7.189.310-3 
Derinaldo dos Santos  Pitanga 113906 13.821.212-2 
Derinaldo dos Santos  Pitanga 113907 13.821.225-4 
Edson Paulo Braz de Oliveira  Rio Negro  104391 07.910.795-6 

Eleno Pedro Sfair Paula Freitas 
9000273

2 07.762.724-3 
Eloi Mazur Rio Azul 100776 07.997.478-1 
Eloi Mazur Rio Azul 100783 07.997.479-0 
Inai José Biscoli Mangueirinha 90957 9.084.449-0 
Ind. Ervateira Vanderlandia-
EPP Guarapuava 116604 14.680.670-8 
Industria de Laticínios 
Lactovel Cascavel 81102 9.506.925-8 
Industria e Com. Madeiras 
Candoi Reserva do Iguaçu 70721 9.083.706-0 
João Carlos Pontes  Guaraqueçaba  58240 8.686.862-8 
José Roberto Fernandes  Jacarezinho 82150 7.012.559-5 
Juliano Peres da Silva Guaratuba 117070 14.478.050-7 
Luciano de Moura Brandini Morretes  100944 07.915.411-3 
Luciano de Moura Brandini  Morretes 100944 07.915.411-3 
Luis Cesar Fioravante 
WitKowski S. Mateus do Sul 110257 13.330.620-0 
Luiz Carlos Donizete 
Marcelino S. João do Ivai 116634 15.117.127-3 
Marcio Wersesley Guaita Paranaguá 78098 09.646.857-1 
Marlei Aparecida de Asis Cascavel 119963 15.000.003-3 
Miguel Tschernocha Maringá 65499 8.686.708-7 
Nelson Onisko Campina do Simão 92095 9.353.970-2 
Nelson Onisko Campina do Simão 92096 9.353.970-0 
Nelson Onisko Campina do Simão 92097 9.353.972-9 

Paulo Mauricio Portilho Guarapuava 
9000760

8 07.516.400-9 
Reginaldo Alberto Nogueira Ivatuba 82098 07.333.344-0 
Reinaldo Calesso Joaquim Tavora 78327 09.407.044-9 
Rosiclei Avelino Martins 
Salvan St. Terezinha de Itapu 75992 7.135.316-8 
Sebastião Barbosa de Lima Porecatu 89513 9.780.792-2 
Sergio Luis Veiga Teixeira Soares 84209 9.887.852-1 
Silvino Vargas Três Barras Paraná 120388 15.005.819-8 
Soeli de Fatima Silva Padilha 
ME Adrianópolis  78165 7.011.962-5 
Soeli de Fatima Silva Padilha 
ME Adrianópolis  78165 7.011.963-3 
Tibagi Sistemas Ambientais S J dos Pinhais 118982 14.832.088-8 
Valdemir Ceranto Umuarama 70883 9.035.468-0 
Valdemir Ceranto Umuarama 70884 9.035.469-8 
Valdir Severiano da Silva St. Antônio da Platina 78310 9.407.117-8 
Valdir Severiano da Silva St. Antônio da Platina 77488 9.125.665-7 
Valdir Valdemar de Oliveira Guaratuba 59372 9.931.970-4 
Valdomiro Geraldo dos 
Santos Guarapuava 83111 9.353.643-6 
Valmir Gonçalves Paranaguá 117164 14.442.719-0 
Valnei Dias de Araujo Imbituva 115284 14.825.399-4 
Vicente Gabriel Isoppo Palmas 71068 9.266.515-1 
Vigando José Hendler  Guarapuava 118201 14.642.112-1 
Vilson Pereira Tunas do Paraná 61088 8.562.635-3 
Vilson Pereira Tunas do Paraná 61087 8.562.634-5 

 

EDITAL  DE NOTIFICAÇÃO 

 DECISÃO ADMINISTRATIVA/ PENDÊNCIA Nº 40/2021 

Em atendimento ao Art. 126 do Decreto Federal 6514/2008 e para 
prosseguimento na cobrança administrativa dos processos de Autos de Infração 
Ambiental, o Instituto Ambiental do Paraná – IAT torna público a relação 
dos autuados notificados por via postal quanto a decisão da multa aplicada.  
Prazo 20 (vinte) dias da data da publicação para manifestação. 

RAZÃO Município Autuação AIA SID 
Alci Francisco Barracão 111477 15.408.437-1 
Antonio Angelo Dalle Molle Marialva 77322 9.266.122-9 
Antonio Angelo Dalle Molle Marialva 66468 8.686.626-9 
Antonio Angelo Dalle Molle Marialva 58357 8.515.862-7 
Ari de Oliveira Soares  Guarapuava 87908 9.353.917-6 
Arnaldo da Silveira  Paranaguá 74537 9.383.313-9 
Bronislau Dobjenski Campo Largo  79214 07.170.940-0 
Celso Neri Giacomitti-ME Guarapuava 61721 8.874.215-0 
D R Combustíveis LTDA Maraluz 69149 7.189.310-3 
Derinaldo dos Santos  Pitanga 113906 13.821.212-2 
Derinaldo dos Santos  Pitanga 113907 13.821.225-4 
Edson Paulo Braz de Oliveira  Rio Negro  104391 07.910.795-6 

Eleno Pedro Sfair Paula Freitas 
9000273

2 07.762.724-3 
Eloi Mazur Rio Azul 100776 07.997.478-1 
Eloi Mazur Rio Azul 100783 07.997.479-0 
Inai José Biscoli Mangueirinha 90957 9.084.449-0 
Ind. Ervateira Vanderlandia-
EPP Guarapuava 116604 14.680.670-8 
Industria de Laticínios 
Lactovel Cascavel 81102 9.506.925-8 
Industria e Com. Madeiras 
Candoi Reserva do Iguaçu 70721 9.083.706-0 
João Carlos Pontes  Guaraqueçaba  58240 8.686.862-8 
José Roberto Fernandes  Jacarezinho 82150 7.012.559-5 
Juliano Peres da Silva Guaratuba 117070 14.478.050-7 
Luciano de Moura Brandini Morretes  100944 07.915.411-3 
Luciano de Moura Brandini  Morretes 100944 07.915.411-3 
Luis Cesar Fioravante 
WitKowski S. Mateus do Sul 110257 13.330.620-0 
Luiz Carlos Donizete 
Marcelino S. João do Ivai 116634 15.117.127-3 
Marcio Wersesley Guaita Paranaguá 78098 09.646.857-1 
Marlei Aparecida de Asis Cascavel 119963 15.000.003-3 
Miguel Tschernocha Maringá 65499 8.686.708-7 
Nelson Onisko Campina do Simão 92095 9.353.970-2 
Nelson Onisko Campina do Simão 92096 9.353.970-0 
Nelson Onisko Campina do Simão 92097 9.353.972-9 

Paulo Mauricio Portilho Guarapuava 
9000760

8 07.516.400-9 
Reginaldo Alberto Nogueira Ivatuba 82098 07.333.344-0 
Reinaldo Calesso Joaquim Tavora 78327 09.407.044-9 
Rosiclei Avelino Martins 
Salvan St. Terezinha de Itapu 75992 7.135.316-8 
Sebastião Barbosa de Lima Porecatu 89513 9.780.792-2 
Sergio Luis Veiga Teixeira Soares 84209 9.887.852-1 
Silvino Vargas Três Barras Paraná 120388 15.005.819-8 
Soeli de Fatima Silva Padilha 
ME Adrianópolis  78165 7.011.962-5 
Soeli de Fatima Silva Padilha 
ME Adrianópolis  78165 7.011.963-3 
Tibagi Sistemas Ambientais S J dos Pinhais 118982 14.832.088-8 
Valdemir Ceranto Umuarama 70883 9.035.468-0 
Valdemir Ceranto Umuarama 70884 9.035.469-8 
Valdir Severiano da Silva St. Antônio da Platina 78310 9.407.117-8 
Valdir Severiano da Silva St. Antônio da Platina 77488 9.125.665-7 
Valdir Valdemar de Oliveira Guaratuba 59372 9.931.970-4 
Valdomiro Geraldo dos 
Santos Guarapuava 83111 9.353.643-6 
Valmir Gonçalves Paranaguá 117164 14.442.719-0 
Valnei Dias de Araujo Imbituva 115284 14.825.399-4 
Vicente Gabriel Isoppo Palmas 71068 9.266.515-1 
Vigando José Hendler  Guarapuava 118201 14.642.112-1 
Vilson Pereira Tunas do Paraná 61088 8.562.635-3 
Vilson Pereira Tunas do Paraná 61087 8.562.634-5 

 
3533/2022

Consulta dos Diários Oficiais
• Acesse o endereço http://www.imprensaoficial.pr.gov.br/ 

• Na página inicial, no campo CONSULTA AOS DIÁRIOS OFICIAIS, selecione o diário, informe a data inicial e 
final e no campo PESQUISA TEXTUAL informe o protocolo de sua publicação ou texto que precisa localizar.
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Receita Estadual do Paraná 

ATO 001/2022 - 8ª DRR

O DELEGADO DA 8ª DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA, com sede
em Londrina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso II
do art. 63 do Regimento da RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ, contido no
Anexo II da Resolução nº 1.132/2017 - SEFA, RESOLVE:

TIPO DE
ALTERAÇÃ

O

NOME, RG,
CARGO,
NÍVEL

DE
(LOTAÇÃO,
CARGO OU
FUNÇÃO)

PARA
(LOTACÃO,
CARGO OU
FUNÇÃO)

A PARTIR
DE/OU

PERÍODO

ALTERAR
LOTAÇÃO

DOUGLAS 
VITÓRIO DA 
SILVA,
RG 6.424.937-
1, Auditor 
Fiscal I
 

Inspetoria 
Regional de 
Fiscalização – 
IRF – 8ª 
DRR/Londrina 

Inspetoria 
Regional de 
Arrecadação –
IRA – 8ª DRR/
Londrina

13/01/22

ALTERAR
LOTAÇÃO

EDVALDO 
BIANCHI,
RG 3.092.841-
5, Auditor 
Fiscal I
 

Agência da 
Receita Estadual
– 
ARE/Arapongas
8ªDRR/Londrina

Inspetoria 
Regional de 
Arrecadação –
IRA – 8ª DRR/
Londrina

13/01/22

ALTERAR
LOTAÇÃO

EDILSON 
EDIMAR 
FERREIRA,
RG 3.776.678-
0, Auditor 
Fiscal I
 

Agência da 
Receita Estadual
– ARE/Cornélio 
Procópio   
8ªDRR/Londrina

Inspetoria 
Regional de 
Arrecadação –
IRA – 8ª DRR/
Londrina

13/01/22

ALTERAR
LOTAÇÃO

ORLANDO 
ANTONIO 
BOTELHO,
RG 1.848.556-
7, Auditor 
Fiscal G
 

Inspetoria 
Regional de 
Fiscalização – 
IRF – 8ª 
DRR/Londrina 

Inspetoria 
Regional de 
Arrecadação –
IRA – 8ª DRR/
Londrina

13/01/22

ALTERAR
LOTAÇÃO

RONIVALDO 
COSTA ZANI,
RG 4.555.140-
7, Auditor 
Fiscal I
 

Agência da 
Receita Estadual
– ARE/Cornélio 
Procópio   
8ªDRR/Londrina

Inspetoria 
Regional de 
Arrecadação –
IRA – 8ª DRR/
Londrina

13/01/22

Londrina, 13 de janeiro de 2022.

Marlon Voigt Machado
 DELEGADO REGIONAL

3285/2022

PORTARIA REPR Nº 006/2022
   
O DIRETOR DA RECEITA  ESTADUAL DO PARANÁ, no uso das atri-
buições legais que lhe confere o inciso II, do art. 62, Anexo II do Regimento da 
REPR, aprovado pela Resolução SEFA nº 1132/2017, alterada pela Resolução 
SEFA nº 1423/2017, bem como o contido na Resolução SEFA nº 003/2022, e nos 
eProtocolos nºs. 18.271.960-9 e 18.522.460-0, resolve,

DESIGNAR

Os Auditores Fiscais AMADEU SERAPIÃO, RG 4.911.846-5, RONIVAL-
DO COSTA ZANI, RG 4.555.140-7 e DOUGLAS VITÓRIO DA SILVA, RG 
6.424.937-1, lotados na 8ª Delegacia Regional da Receita - Londrina, para re-
alizarem, com exclusividade, atividades alheias à fi scalização, para a Delegacia 
Regional da Receita de Curitiba – 1ª DRR, a partir de 10 de janeiro de 2022 até 

PORTARIA REPR Nº 007/2022
   
O DIRETOR DA RECEITA  ESTADUAL DO PARANÁ, no uso das atri-
buições legais que lhe confere o inciso II, do art. 62, Anexo II do Regimento da 
REPR, aprovado pela Resolução SEFA nº 1132/2017, alterada pela Resolução 
SEFA nº 1423/2017, bem como o contido na Resolução SEFA nº 003/2022, e nos 
eProtocolos nºs. 18.271.960-9 e 18.522.460-0, resolve,

DESIGNAR

Os Auditores Fiscais EDVALDO BIANCHI, RG 3.092.841-5, ORLANDO AN-
TÔNIO BOTELHO, RG 1.848.556-7 e EDILSON EDIMAR FERREIRA, RG 
3.776.678-0, lotados na 8ª Delegacia Regional da Receita - Londrina, para re-
alizarem, com exclusividade, atividades alheias à fi scalização, para a Delegacia 
Regional da Receita de Cascavel – 13ª DRR, a partir de 10 de janeiro de 2022 até 
31 de dezembro de 2022, fi cando designada Atividade Interna.

Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

Roberto Zaninelli Covelo Tizon
 Diretor da REPR

3580/2022

PORTARIA REPR Nº 008/2022
   
O DIRETOR DA RECEITA  ESTADUAL DO PARANÁ, no uso das atri-
buições legais que lhe confere o inciso II, do art. 62, Anexo II do Regimento da 
REPR, aprovado pela Resolução SEFA nº 1132/2017, alterada pela Resolução 
SEFA nº 1423/2017, bem como o contido na Resolução SEFA nº 003/2022, e nos 
eProtocolos nºs. 18.271.960-9 e 18.522.460-0, resolve,

DESIGNAR

O Auditor Fiscal ATALIBA JOSÉ DE SOUZA FILHO, RG 3.414.784-1,  lotado 
na 6ª Delegacia Regional da Receita - Jacarezinho, para realizar, com exclusivi-
dade, atividades alheias à fi scalização, para a Delegacia Regional da Receita de 
Ponta Grossa – 3ª DRR, a partir de 10 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 
2022, fi cando designada Atividade Interna.

Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

Roberto Zaninelli Covelo Tizon
 Diretor da REPR

3582/2022

PORTARIA REPR Nº 009/2022
   
O DIRETOR DA RECEITA  ESTADUAL DO PARANÁ, no uso das atri-
buições legais que lhe confere o inciso II, do art. 62, Anexo II do Regimento da 
REPR, aprovado pela Resolução SEFA nº 1132/2017, alterada pela Resolução 
SEFA nº 1423/2017, bem como o contido na Resolução SEFA nº 003/2022, e nos 
eProtocolos nºs. 18.271.960-9 e 18.522.460-0, resolve,

DESIGNAR

O Auditor Fiscal WAGNER RAIMUNDO CHRISPIM, RG 7.224.622-5,  lotado 
na 6ª Delegacia Regional da Receita - Jacarezinho, para realizar, com exclusi-
vidade, atividades alheias à fi scalização, para a Delegacia Regional da Receita 
de Cascavel – 13ª DRR, a partir de 10 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 
2022, fi cando designada Atividade Interna.

Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

Roberto Zaninelli Covelo Tizon
 Diretor da REPR

3584/2022

               EXTRATO DE ATOS EMITIDOS
O DIRETOR DO(A) INSTITUTO AGUA E TERRA, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE CONCEDER DE ACORDO COM O ARTIGO 247, DA LEI Nº 6174, 
DE 16 DE NOVEMBRO DE 1970, LICENÇA ESPECIAL AOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS : 
 PORTARIA N. 374 DE 06/01/2022
 ORGAO - INSTITUTO AGUA E TERRA
 NOME/RG       LF       CARGO            PROTOCOLO     DIAS   PERIODO AQUISITIVO        FRUIÇÃO
 SUMAIA ANDRAUS                                        180    22/12/1997  20/12/2007    02/02/2022  31/07/2022
 11241000      1        NAI              184510758                 
 RUBENS LEI PEREIRA DE SOUZA                           90     21/12/2002  20/12/2007    02/02/2022  02/05/2022
 38494422      1        NAII             184728931

1313/2022

31 de dezembro de 2022, fi cando designada Atividade Interna.

Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

Roberto Zaninelli Covelo Tizon
 Diretor da REPR

3579/2022
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P O RTA R I A R E P R  N º  0 1 0 / 2 0 2 2

O  DIRETOR  DA  RECEITA  ESTADUAL  DO  PARANÁ,  no  uso  das
atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art. 62, Anexo II do Regimento
da  REPR,  aprovado  pela  Resolução  SEFA  nº  1132/2017,  alterada  pelas
Resoluções SEFA nºs 1423/2017 e 56/2021, bem como o contido no protocolo nº
18.319.706-1, resolve:

TIPO DE
ALTERAÇÃO,

DATA OU
PERÍODO

NOME, RG, CARGO
OU NÍVEL

PARA (LOTAÇÃO, CARGO
OU FUNÇÃO)

DESIGNAR
A PARTIR DE

23.11.2021

F E L I P P E  
A L E X A N D R E  
A R A G Ã O  S I LVA 
R G  n º  1 3 . 8 0 9 . 4 9 3 - 6
A F - D

Atividade  Interna na
Inspetoria  Regional  de
Arrecadação  –  IRA,  da
Delegacia Regional da Receita
de Curitiba – 1ª DRR.

        Curitiba, 13 de janeiro de 2022.

    Roberto Zaninelli Covelo Tizon
   D i r e t o r  d a  R E P R  

3336/2022

Autarquias  

Instituto Agronômico do Paraná 
- IAPAR 

IDR-Paraná
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER

PORTARIA Nº 003/2022 

Dispõe sobre a homologação dos desligamentos dos empregados
públicos  relacionados  no  Edital  005/2021  do  Programa  de
Demissão Voluntária – PDV/2021.

O Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná –
IAPAR-EMATER,  no  uso  de  suas  atribuições, com  fundamento  no
Decreto nº 8841 de 27 de setembro de 2021, do contido no protocolo nº
17.607.151-6 e do estabelecido na Portaria nº 187 de 03 de novembro
de 2021 e na Portaria nº 219 de 21 de dezembro de 2021, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  HOMOLOGAR  o  desligamento  dos  empregados  públicos
relacionados no Edital 005/2021 - cronograma de desligamento do PDV/
2021,  editado  pela  Comissão  de  Análise  do  PDV/2021,  conforme
constante  no  Anexo  Único  desta  Portaria,  em  cumprimento  ao
Regulamento do Programa de Demissão Voluntária – PDV/2021, no Art.
8º, do Anexo Único da Portaria nº 187 de 03 de novembro de 2021 e no
Art. 1º. da Portaria nº 219 de 21 de dezembro de 2021.

Art. 2º  -  REVOGAR a Portaria nº 222/2021.

Art.  3º  -  A presente Portaria entra  em vigor  a partir  da data  de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

Curitiba, 14 de janeiro de 2022.

NATALINO AVANCE DE SOUZA
Diretor-Presidente

__________________________________________________________
IDR-Paraná

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA 003/2022

PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV/2021)

EDITAL 005/2021 - CRONOGRAMA DE DESLIGAMENTO PDV/2021

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER (IDR-
Paraná),  por  meio  da  Comissão  de  Análise  do  PDV/2021,  em
atendimento ao disposto  no Regulamento do Programa de Demissão
Voluntária - PDV/2021, Portarias nº 173, de 07 de outubro de 2021, nº
185, de 25 de outubro de 2021, nº 187, de 03 de novembro de 2021, e
nº  219,  de  21  de  dezembro  de  2021,  e  em  virtude  de  fatos
supervenientes, TORNA PÚBLICO:

Item  1.  Alteração  do  cronograma  de  desligamento  dos  empregados
públicos DEFERIDOS pelo Edital 003/2021, do Programa de Demissão
Voluntária - PDV/2021, conforme Regulamento do PDV/2021.

SERVIDOR RG DESLIGAMENTO

ACIR JOSE DE SOUZA 11824692 31 de janeiro de 2022

ADILSON LUIZ 
SZWARCA

33117922 31 de março de 2022

AIRTON DOLINSKI 58366692 17 de janeiro de 2022

ALAERCIO FRANCISCO
DA SILVA

21028533 31 de janeiro de 2022

ALAIN CARNEIRO ZOLA 20560436 03 de março de 2022

ALCEU DA SILVA 
MOURA FILHO

1250465 31 de janeiro de 2022

ALICE GAVLAK 43539388 17 de janeiro de 2022

ALOISIO DE SOUZA 
SANTOS

109822361 17 de janeiro de 2022

ALTAIR LUIZ JEDE 35410023 31 de janeiro de 2022

ALVANIR BIELUCZYK 
POSSENTI

40994360 28 de fevereiro de 2022

ANA MARCIA 
CASSAROTTI 
CARVALHO

31832519 31 de janeiro de 2022

ANA MARIA DE 
MORAES

1624282 31 de março de 2022

IDR-Paraná
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER

PORTARIA Nº 003/2022 

Dispõe sobre a homologação dos desligamentos dos empregados
públicos  relacionados  no  Edital  005/2021  do  Programa  de
Demissão Voluntária – PDV/2021.

O Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná –
IAPAR-EMATER,  no  uso  de  suas  atribuições, com  fundamento  no
Decreto nº 8841 de 27 de setembro de 2021, do contido no protocolo nº
17.607.151-6 e do estabelecido na Portaria nº 187 de 03 de novembro
de 2021 e na Portaria nº 219 de 21 de dezembro de 2021, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  HOMOLOGAR  o  desligamento  dos  empregados  públicos
relacionados no Edital 005/2021 - cronograma de desligamento do PDV/
2021,  editado  pela  Comissão  de  Análise  do  PDV/2021,  conforme
constante  no  Anexo  Único  desta  Portaria,  em  cumprimento  ao
Regulamento do Programa de Demissão Voluntária – PDV/2021, no Art.
8º, do Anexo Único da Portaria nº 187 de 03 de novembro de 2021 e no
Art. 1º. da Portaria nº 219 de 21 de dezembro de 2021.

Art. 2º  -  REVOGAR a Portaria nº 222/2021.

Art.  3º  -  A presente Portaria entra  em vigor  a partir  da data  de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

Curitiba, 14 de janeiro de 2022.

NATALINO AVANCE DE SOUZA
Diretor-Presidente

__________________________________________________________
IDR-Paraná

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA 003/2022

PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV/2021)

EDITAL 005/2021 - CRONOGRAMA DE DESLIGAMENTO PDV/2021

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER (IDR-
Paraná),  por  meio  da  Comissão  de  Análise  do  PDV/2021,  em
atendimento ao disposto  no Regulamento do Programa de Demissão
Voluntária - PDV/2021, Portarias nº 173, de 07 de outubro de 2021, nº
185, de 25 de outubro de 2021, nº 187, de 03 de novembro de 2021, e
nº  219,  de  21  de  dezembro  de  2021,  e  em  virtude  de  fatos
supervenientes, TORNA PÚBLICO:

Item  1.  Alteração  do  cronograma  de  desligamento  dos  empregados
públicos DEFERIDOS pelo Edital 003/2021, do Programa de Demissão
Voluntária - PDV/2021, conforme Regulamento do PDV/2021.

SERVIDOR RG DESLIGAMENTO

ACIR JOSE DE SOUZA 11824692 31 de janeiro de 2022

ADILSON LUIZ 
SZWARCA

33117922 31 de março de 2022

AIRTON DOLINSKI 58366692 17 de janeiro de 2022

ALAERCIO FRANCISCO
DA SILVA

21028533 31 de janeiro de 2022

ALAIN CARNEIRO ZOLA 20560436 03 de março de 2022

ALCEU DA SILVA 
MOURA FILHO

1250465 31 de janeiro de 2022

ALICE GAVLAK 43539388 17 de janeiro de 2022

ALOISIO DE SOUZA 
SANTOS

109822361 17 de janeiro de 2022

ALTAIR LUIZ JEDE 35410023 31 de janeiro de 2022

ALVANIR BIELUCZYK 
POSSENTI

40994360 28 de fevereiro de 2022

ANA MARCIA 
CASSAROTTI 
CARVALHO

31832519 31 de janeiro de 2022

ANA MARIA DE 
MORAES

1624282 31 de março de 2022

ANA MARIA DE SOUSA 
COSTA

32100198 17 de janeiro de 2022

ANA MIRIAN ARAUJO 
KRIECK

31777844 17 de janeiro de 2022

ANIZIO MENARIM 
FILHO

41482770 31 de janeiro de 2022

ANTONIO CARLOS 
LOPES FERREIRA

31283884 02 de fevereiro de 2022

ANTONIO CARLOS 
NADALETE

19025055 31 de janeiro de 2022

ANTONIO JOSE 
COELHO DE CASTRO

49771657 17 de janeiro de 2022

ANTONIO ROBERTO 
GONCALVES

73299273 31 de janeiro de 2022

ANTONIO RODRIGUES 
DOS SANTOS

15660074 28 de fevereiro de 2022

APARECIDO 
DONAZETTE ZANINI

33807805 17 de janeiro de 2022

ASTROGILDO JOSE 
GOMES DE MELO

22228170 03 de março de 2022

BELMIRO RUIZ 
MARQUES

17384538 31 de janeiro de 2022

CARLOS ALBERTO 
WUST DA SILVA

20568216 31 de março de 2022

CARLOS CZARNECKI 8452865 28 de fevereiro de 2022

CARLOS DA SILVA 69404480 31 de março de 2022

CARLOS JOSE DE 
CARVALHO

17581023 31 de janeiro de 2022

CARMEM MARIA 
VERONEZI

40223100 02 de fevereiro de 2022

CELIA SOUZA DA LUZ 35158863 03 de março de 2022

CELIO POTRICH 40662561 31 de janeiro de 2022

CESAR ANTONIO 
ZILIOTTO

30974255 31 de março de 2022

CILENE STUPP 37935913 31 de janeiro de 2022

CILESIO ABEL 
DEMONER

8551502 31 de março de 2022

CLEONI CAMERA 
SCHWINGEL

21687103 17 de janeiro de 2022

DAMAZIO 
WROBLEWSKI

22038346 17 de janeiro de 2022

DANUCIA 
WOJCIECHOWSKI 
MARTINS

12978502 17 de janeiro de 2022

DEBORA GRIMM 31611997 31 de janeiro de 2022

DIOCLES CASTRO E 
SILVA

21534617 31 de janeiro de 2022

DORACI DE PAULA 
SOUZA MOTA

22206494 03 de março de 2022

EDISLEI MARTINS 
BISPO D SANTOS

20218363 17 de janeiro de 2022

EDNEI BUENO DO 
NASCIMENTO

11547435 03 de março de 2022

EDSON LUIZ DIOGO 
ALMEIDA

110029233 31 de janeiro de 2022

EGBERTO ZULIAN 20567104 03 de março de 2022

EGON HINSCHING 1241828 17 de janeiro de 2022

ELENA APARECIDA 
BARAN TAQUES

22020919 31 de janeiro de 2022

ELIA MARIA R 
BARBIZAN SILVA

38623117 31 de janeiro de 2022

ELIO SETTI 10267609 28 de fevereiro de 2022

ELIZABETH RITA FILPO 15410370 17 de janeiro de 2022
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ELZA TEREZINHA 
BARBOSA

13155895 31 de março de 2022

ENIO ANTONIO 
BRAGAGNOLO

44867184 31 de março de 2022

EURIPEDES 
RAIMUNDO

13547106 03 de março de 2022

EVALDO MACEDO 7814666 02 de fevereiro de 2022

EVANDRO DA SILVA 
PINHEIRO

39363313 28 de fevereiro de 2022

FABIO ARTHUR DE O E 
SILVA

33619499 17 de janeiro de 2022

FATIMA REGINA 
CARVALHO CARDOSO

107018395 31 de janeiro de 2022

FATIMA VIEIRA RIBEIRO 18452243 17 de janeiro de 2022

FLAVIO ANTONIO 
FARIAS

30848349 17 de janeiro de 2022

FRANCISCO PEDRO 
COLTRI

109843326 31 de janeiro de 2022

GABRIEL MICHALOVICZ 8138397 17 de janeiro de 2022

GENIVALDO 
APARECIDO R DE MIRA

2258668 03 de março de 2022

GERALDO DOS 
SANTOS SOUZA

2056242 02 de fevereiro de 2022

GERCI PEREIRA BRAZ 43533010 31 de janeiro de 2022

GERSON SCHIOCHET 47312841 17 de janeiro de 2022

GERVASIO VIEIRA 9563210 17 de janeiro de 2022

GILBERTO CESAR 
WUST DA SILVA

144603346 31 de março de 2022

GILBERTO WALTER 
AMEND

22009966 31 de janeiro de 2022

GILMAR GOBATO 54480326 17 de janeiro de 2022

GISELE CRISTINA J 
HILLEBRAND

40319611 17 de janeiro de 2022

HELIA HOFFMANN 51637666 17 de janeiro de 2022

HELIO KUJAVA SKIBA 16839620 31 de janeiro de 2022

HERIVELTO HOLOWKA 108179490 31 de janeiro de 2022

HONORIO CONTE 42936804 31 de março de 2022

INDIA NARA DE LIMA 
PERIN

37222739 31 de janeiro de 2022

INEZ VOLPATO 
ZILIOTTO

20324112 31 de março de 2022

IRIS CAMPESTRINI 
HARGER

63126926 31 de janeiro de 2022

IVAN LUIZ DE 
GASPERIN

21908568 31 de janeiro de 2022

IVANILDA LIMA DOS 
SANTOS

17569686 31 de janeiro de 2022

IZAIAS ANTONIO DE 
OLIVEIRA

41161973 31 de janeiro de 2022

JACI FERNANDES DE 
SOUZA

37145564 17 de janeiro de 2022

JACIR CORDEIRO DOS 
SANTOS

1414336 17 de janeiro de 2022

JANE PEREIRA DOS S 
SCHUROFF

34693366 31 de janeiro de 2022

JANICE MARIA 
COELHO ZYS

31437474 31 de março de 2022

JOAO BATISTA BARBI 10197023 31 de janeiro de 2022

JOAO CARLOS DE 
FREITAS

14181978 31 de janeiro de 2022

ELZA TEREZINHA 
BARBOSA

13155895 31 de março de 2022

ENIO ANTONIO 
BRAGAGNOLO

44867184 31 de março de 2022

EURIPEDES 
RAIMUNDO

13547106 03 de março de 2022

EVALDO MACEDO 7814666 02 de fevereiro de 2022

EVANDRO DA SILVA 
PINHEIRO

39363313 28 de fevereiro de 2022

FABIO ARTHUR DE O E 
SILVA

33619499 17 de janeiro de 2022

FATIMA REGINA 
CARVALHO CARDOSO

107018395 31 de janeiro de 2022

FATIMA VIEIRA RIBEIRO 18452243 17 de janeiro de 2022

FLAVIO ANTONIO 
FARIAS

30848349 17 de janeiro de 2022

FRANCISCO PEDRO 
COLTRI

109843326 31 de janeiro de 2022

GABRIEL MICHALOVICZ 8138397 17 de janeiro de 2022

GENIVALDO 
APARECIDO R DE MIRA

2258668 03 de março de 2022

GERALDO DOS 
SANTOS SOUZA

2056242 02 de fevereiro de 2022

GERCI PEREIRA BRAZ 43533010 31 de janeiro de 2022

GERSON SCHIOCHET 47312841 17 de janeiro de 2022

GERVASIO VIEIRA 9563210 17 de janeiro de 2022

GILBERTO CESAR 
WUST DA SILVA

144603346 31 de março de 2022

GILBERTO WALTER 
AMEND

22009966 31 de janeiro de 2022

GILMAR GOBATO 54480326 17 de janeiro de 2022

GISELE CRISTINA J 
HILLEBRAND

40319611 17 de janeiro de 2022

HELIA HOFFMANN 51637666 17 de janeiro de 2022

HELIO KUJAVA SKIBA 16839620 31 de janeiro de 2022

HERIVELTO HOLOWKA 108179490 31 de janeiro de 2022

HONORIO CONTE 42936804 31 de março de 2022

INDIA NARA DE LIMA 
PERIN

37222739 31 de janeiro de 2022

INEZ VOLPATO 
ZILIOTTO

20324112 31 de março de 2022

IRIS CAMPESTRINI 
HARGER

63126926 31 de janeiro de 2022

IVAN LUIZ DE 
GASPERIN

21908568 31 de janeiro de 2022

IVANILDA LIMA DOS 
SANTOS

17569686 31 de janeiro de 2022

IZAIAS ANTONIO DE 
OLIVEIRA

41161973 31 de janeiro de 2022

JACI FERNANDES DE 
SOUZA

37145564 17 de janeiro de 2022

JACIR CORDEIRO DOS 
SANTOS

1414336 17 de janeiro de 2022

JANE PEREIRA DOS S 
SCHUROFF

34693366 31 de janeiro de 2022

JANICE MARIA 
COELHO ZYS

31437474 31 de março de 2022

JOAO BATISTA BARBI 10197023 31 de janeiro de 2022

JOAO CARLOS DE 
FREITAS

14181978 31 de janeiro de 2022

JOAO DOZOREC 36177810 17 de janeiro de 2022

JOAO SERGIO 
CANTERLE

18796457 17 de janeiro de 2022

JOAQUIM MANOEL DE 
SOUZA NETO

35218688 31 de janeiro de 2022

JOAQUIM SERRA 
BADIA

109336483 31 de março de 2022

JOCELI MARIA 
ZANELLA

18554160 31 de janeiro de 2022

JONAS DANIEL RIBAS 
DA CRUZ

35331824 31 de janeiro de 2022

JORGE CANSANCAO 
ACCIOLY

31205492 03 de março de 2022

JORGE LUIZ PEREIRA 
DE OLIVEIRA

16051624 31 de janeiro de 2022

JOSE ANTONIO 
AZEVEDO OSORIO

2021701368 31 de janeiro de 2022

JOSE ARMINDO 
BONATO

109713163 17 de janeiro de 2022

JOSE CARLOS 
MOROSINI ZAIA

21447986 31 de março de 2022

JOSE CARLOS 
SCHIPITOSKI

110327714 31 de março de 2022

JOSE FLORAO 
GONCALVES

45856321 17 de janeiro de 2022

JOSE IDILIO MACHADO
DOS SANTOS

106587353 17 de janeiro de 2022

JOSE NELSON GALAR 
ZUBIAURRE

18112329 22 de março de 2022

JOSE ODAIR MAZIA 11649149 17 de janeiro de 2022

JOSE ROBERTO PAPI 1956425 02 de fevereiro de 2022

JOSE VALDIR 
DEMETRIO

32165583 31 de janeiro de 2022

JOSELIA ALVES DA S 
BELINOVSKI

40219080 31 de janeiro de 2022

JUAN ARTIGAS SOUZA 
LUZ

47853591 17 de janeiro de 2022

JUSSARA WALKOWICZ 12325029 31 de janeiro de 2022

KATERINE ELIZABETH 
BRERO

11466486 07 de fevereiro de 2022

LAIRTON PEDRO 
TIMOTEO

34630062 17 de janeiro de 2022

LEDONIR MACARINI 43447300 17 de janeiro de 2022

LILIANE RODRIGUES 
DA FONSECA

107371796 17 de janeiro de 2022

LINDOMAR BERGAMO 
DA SILVA

46784413 17 de janeiro de 2022

LINO APARECIDO DE 
ALMEIDA

34079404 31 de janeiro de 2022

LUCIA WISNIEWSKI 19551369 17 de janeiro de 2022

LUCIENE FERNANDES 
SACHI

41739177 17 de janeiro de 2022

LUCIMARA MENDONCA
WILLEMANN

21486191 31 de janeiro de 2022

LUIS CARLOS 
WAGENFUHR

39225018 17 de janeiro de 2022

LUIZ ANTONIO 
MORAES

34544921 28 de março de 2022

LUIZ CARLOS KIESKI 11826008 17 de janeiro de 2022

LUIZ FERNANDO 
BRONDANI

14230297 03 de março de 2022

LUIZ FRANCISCO 
LOVATO

17973134 03 de março de 2022

MANDO BAUER 80375530 02 de fevereiro de 2022

ANA MARIA DE SOUSA 
COSTA

32100198 17 de janeiro de 2022

ANA MIRIAN ARAUJO 
KRIECK

31777844 17 de janeiro de 2022

ANIZIO MENARIM 
FILHO

41482770 31 de janeiro de 2022

ANTONIO CARLOS 
LOPES FERREIRA

31283884 02 de fevereiro de 2022

ANTONIO CARLOS 
NADALETE

19025055 31 de janeiro de 2022

ANTONIO JOSE 
COELHO DE CASTRO

49771657 17 de janeiro de 2022

ANTONIO ROBERTO 
GONCALVES

73299273 31 de janeiro de 2022

ANTONIO RODRIGUES 
DOS SANTOS

15660074 28 de fevereiro de 2022

APARECIDO 
DONAZETTE ZANINI

33807805 17 de janeiro de 2022

ASTROGILDO JOSE 
GOMES DE MELO

22228170 03 de março de 2022

BELMIRO RUIZ 
MARQUES

17384538 31 de janeiro de 2022

CARLOS ALBERTO 
WUST DA SILVA

20568216 31 de março de 2022

CARLOS CZARNECKI 8452865 28 de fevereiro de 2022

CARLOS DA SILVA 69404480 31 de março de 2022

CARLOS JOSE DE 
CARVALHO

17581023 31 de janeiro de 2022

CARMEM MARIA 
VERONEZI

40223100 02 de fevereiro de 2022

CELIA SOUZA DA LUZ 35158863 03 de março de 2022

CELIO POTRICH 40662561 31 de janeiro de 2022

CESAR ANTONIO 
ZILIOTTO

30974255 31 de março de 2022

CILENE STUPP 37935913 31 de janeiro de 2022

CILESIO ABEL 
DEMONER

8551502 31 de março de 2022

CLEONI CAMERA 
SCHWINGEL

21687103 17 de janeiro de 2022

DAMAZIO 
WROBLEWSKI

22038346 17 de janeiro de 2022

DANUCIA 
WOJCIECHOWSKI 
MARTINS

12978502 17 de janeiro de 2022

DEBORA GRIMM 31611997 31 de janeiro de 2022

DIOCLES CASTRO E 
SILVA

21534617 31 de janeiro de 2022

DORACI DE PAULA 
SOUZA MOTA

22206494 03 de março de 2022

EDISLEI MARTINS 
BISPO D SANTOS

20218363 17 de janeiro de 2022

EDNEI BUENO DO 
NASCIMENTO

11547435 03 de março de 2022

EDSON LUIZ DIOGO 
ALMEIDA

110029233 31 de janeiro de 2022

EGBERTO ZULIAN 20567104 03 de março de 2022

EGON HINSCHING 1241828 17 de janeiro de 2022

ELENA APARECIDA 
BARAN TAQUES

22020919 31 de janeiro de 2022

ELIA MARIA R 
BARBIZAN SILVA

38623117 31 de janeiro de 2022

ELIO SETTI 10267609 28 de fevereiro de 2022

ELIZABETH RITA FILPO 15410370 17 de janeiro de 2022
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JOAO DOZOREC 36177810 17 de janeiro de 2022

JOAO SERGIO 
CANTERLE

18796457 17 de janeiro de 2022

JOAQUIM MANOEL DE 
SOUZA NETO

35218688 31 de janeiro de 2022

JOAQUIM SERRA 
BADIA

109336483 31 de março de 2022

JOCELI MARIA 
ZANELLA

18554160 31 de janeiro de 2022

JONAS DANIEL RIBAS 
DA CRUZ

35331824 31 de janeiro de 2022

JORGE CANSANCAO 
ACCIOLY

31205492 03 de março de 2022

JORGE LUIZ PEREIRA 
DE OLIVEIRA

16051624 31 de janeiro de 2022

JOSE ANTONIO 
AZEVEDO OSORIO

2021701368 31 de janeiro de 2022

JOSE ARMINDO 
BONATO

109713163 17 de janeiro de 2022

JOSE CARLOS 
MOROSINI ZAIA

21447986 31 de março de 2022

JOSE CARLOS 
SCHIPITOSKI

110327714 31 de março de 2022

JOSE FLORAO 
GONCALVES

45856321 17 de janeiro de 2022

JOSE IDILIO MACHADO
DOS SANTOS

106587353 17 de janeiro de 2022

JOSE NELSON GALAR 
ZUBIAURRE

18112329 22 de março de 2022

JOSE ODAIR MAZIA 11649149 17 de janeiro de 2022

JOSE ROBERTO PAPI 1956425 02 de fevereiro de 2022

JOSE VALDIR 
DEMETRIO

32165583 31 de janeiro de 2022

JOSELIA ALVES DA S 
BELINOVSKI

40219080 31 de janeiro de 2022

JUAN ARTIGAS SOUZA 
LUZ

47853591 17 de janeiro de 2022

JUSSARA WALKOWICZ 12325029 31 de janeiro de 2022

KATERINE ELIZABETH 
BRERO

11466486 07 de fevereiro de 2022

LAIRTON PEDRO 
TIMOTEO

34630062 17 de janeiro de 2022

LEDONIR MACARINI 43447300 17 de janeiro de 2022

LILIANE RODRIGUES 
DA FONSECA

107371796 17 de janeiro de 2022

LINDOMAR BERGAMO 
DA SILVA

46784413 17 de janeiro de 2022

LINO APARECIDO DE 
ALMEIDA

34079404 31 de janeiro de 2022

LUCIA WISNIEWSKI 19551369 17 de janeiro de 2022

LUCIENE FERNANDES 
SACHI

41739177 17 de janeiro de 2022

LUCIMARA MENDONCA
WILLEMANN

21486191 31 de janeiro de 2022

LUIS CARLOS 
WAGENFUHR

39225018 17 de janeiro de 2022

LUIZ ANTONIO 
MORAES

34544921 28 de março de 2022

LUIZ CARLOS KIESKI 11826008 17 de janeiro de 2022

LUIZ FERNANDO 
BRONDANI

14230297 03 de março de 2022

LUIZ FRANCISCO 
LOVATO

17973134 03 de março de 2022

MANDO BAUER 80375530 02 de fevereiro de 2022

MANOEL MARIO 
NICOLADELLI

16145467 31 de janeiro de 2022

MARCO AURELIO 
STEFFANI

1825957 17 de janeiro de 2022

MARIA ANGELICA P 
CARVALHO

45255743 31 de março de 2022

MARIA DE FATIMA 
JOFRE

33101821 02 de fevereiro de 2022

MARIA GORETI 
BRZEZINSKI

20414626 03 de março de 2022

MARIA HELENA 
FRACASSO

30887174 17 de janeiro de 2022

MARIA IZABEL DE S P 
DE ASSIS

31893852 17 de janeiro de 2022

MARIA JOSE DOS 
SANTOS FONTOURA

42828599 17 de janeiro de 2022

MARIA LUCIA ROSA DE 
OLIVEIRA

31786614 31 de janeiro de 2022

MARILENE NATALINA 
DOS SANTOS

20368977 17 de janeiro de 2022

MARINALVA 
NOVAKOSKI 
SIMIONATO

66515540 17 de janeiro de 2022

MARINEZ DO VALE 
LOPES

37459755 31 de março de 2022

MARLENE PEREIRA DE 
BRITO

39660113 03 de março de 2022

MASARU SUGAI 146746888 28 de fevereiro de 2022

MATHEUS PEREIRA 
RAMOS

9886732 03 de março de 2022

MILTON ANTONIO 
ALVES

38418394 02 de fevereiro de 2022

MIRNA DORLI KOPPER 
RAFFAELLY

32995519 31 de janeiro de 2022

NELCI DE PAIVA VIEIRA 36168811 17 de janeiro de 2022

NELI TEREZINHA C 
CLAZER

21655120 17 de janeiro de 2022

NELSON BERTANI 21331910 31 de janeiro de 2022

NELSON HARGER 63141542 31 de março de 2022

NELSON LUIZ 
KUNZLER

42566888 31 de janeiro de 2022

NELSON MENOLI 
SOBRINHO

13623678 17 de janeiro de 2022

NELSON MOREIRA 
ROCHA

9564667 03 de março de 2022

NILO DELIBERALI 21343170 31 de janeiro de 2022

NILSON DE PAULA 
TEIXEIRA

16800120 17 de janeiro de 2022

NILSON RIBEIRO 
CHAVES

36252308 17 de janeiro de 2022

NILSON ROBERTO 
LADEIA CARVALHO

12474555 17 de janeiro de 2022

NILTON DE OLIVEIRA 38064878 17 de janeiro de 2022

ODETE CORREA 
FERREIRA

33805160 17 de janeiro de 2022

ODILON CAMPOS DA 
SILVA

10439280 17 de janeiro de 2022

ODIMAR DE MELLO 57953667 21 de fevereiro de 2022

ORLEY JAYR LOPES 17820958 31 de janeiro de 2022

OSMAR DE SOUZA 34590923 31 de janeiro de 2022

OSMAR SCHULTZ 18381346 31 de março de 2022

OSMAR WAGNER 30419626 03 de março de 2022

MANOEL MARIO 
NICOLADELLI

16145467 31 de janeiro de 2022

MARCO AURELIO 
STEFFANI

1825957 17 de janeiro de 2022

MARIA ANGELICA P 
CARVALHO

45255743 31 de março de 2022

MARIA DE FATIMA 
JOFRE

33101821 02 de fevereiro de 2022

MARIA GORETI 
BRZEZINSKI

20414626 03 de março de 2022

MARIA HELENA 
FRACASSO

30887174 17 de janeiro de 2022

MARIA IZABEL DE S P 
DE ASSIS

31893852 17 de janeiro de 2022

MARIA JOSE DOS 
SANTOS FONTOURA

42828599 17 de janeiro de 2022

MARIA LUCIA ROSA DE 
OLIVEIRA

31786614 31 de janeiro de 2022

MARILENE NATALINA 
DOS SANTOS

20368977 17 de janeiro de 2022

MARINALVA 
NOVAKOSKI 
SIMIONATO

66515540 17 de janeiro de 2022

MARINEZ DO VALE 
LOPES

37459755 31 de março de 2022

MARLENE PEREIRA DE 
BRITO

39660113 03 de março de 2022

MASARU SUGAI 146746888 28 de fevereiro de 2022

MATHEUS PEREIRA 
RAMOS

9886732 03 de março de 2022

MILTON ANTONIO 
ALVES

38418394 02 de fevereiro de 2022

MIRNA DORLI KOPPER 
RAFFAELLY

32995519 31 de janeiro de 2022

NELCI DE PAIVA VIEIRA 36168811 17 de janeiro de 2022

NELI TEREZINHA C 
CLAZER

21655120 17 de janeiro de 2022

NELSON BERTANI 21331910 31 de janeiro de 2022

NELSON HARGER 63141542 31 de março de 2022

NELSON LUIZ 
KUNZLER

42566888 31 de janeiro de 2022

NELSON MENOLI 
SOBRINHO

13623678 17 de janeiro de 2022

NELSON MOREIRA 
ROCHA

9564667 03 de março de 2022

NILO DELIBERALI 21343170 31 de janeiro de 2022

NILSON DE PAULA 
TEIXEIRA

16800120 17 de janeiro de 2022

NILSON RIBEIRO 
CHAVES

36252308 17 de janeiro de 2022

NILSON ROBERTO 
LADEIA CARVALHO

12474555 17 de janeiro de 2022

NILTON DE OLIVEIRA 38064878 17 de janeiro de 2022

ODETE CORREA 
FERREIRA

33805160 17 de janeiro de 2022

ODILON CAMPOS DA 
SILVA

10439280 17 de janeiro de 2022

ODIMAR DE MELLO 57953667 21 de fevereiro de 2022

ORLEY JAYR LOPES 17820958 31 de janeiro de 2022

OSMAR DE SOUZA 34590923 31 de janeiro de 2022

OSMAR SCHULTZ 18381346 31 de março de 2022

OSMAR WAGNER 30419626 03 de março de 2022

OSVALDIR NUNES 
PEREIRA

33969422 17 de janeiro de 2022

OSVALDO MATYAK 39490897 31 de janeiro de 2022

OSWALDO DA SILVA 
PADUA

19301958 31 de março de 2022

OSWALDO FERREIRA 
DA SILVA

22339494 31 de janeiro de 2022

OZEIAS MARQUES 
PEREIRA

32125298 03 de março de 2022

PABLO LUIS SANCHEZ 
RODRIGUEZ

18306603 03 de março de 2022

PATRICIA REGINA DE A 
PRADO

13379140 17 de janeiro de 2022

PAULO CESA 20554266 17 de janeiro de 2022

PAULO CESAR 
HIDALGO

124560888 28 de fevereiro de 2022

PAULO TADATOSHI 
HIROKI

9166297 31 de janeiro de 2022

PAULO WALTER KOHL 11016944 17 de janeiro de 2022

PEDRO ANTONIO NETO 32825010 31 de janeiro de 2022

PEDRO BOLLER 20991151 17 de janeiro de 2022

QUEZIA AZARIAS 
BASSACO NUNIS

45419916 31 de março de 2022

RAUL HENRIQUE 
BRIANESE

13668400 02 de fevereiro de 2022

REGINALDO SOMBRIO 
VOLPATO

39389207 17 de janeiro de 2022

REINALDO TADEU DE O
ROCHA

12751117 17 de janeiro de 2022

RENATO DA SILVEIRA 
KRIECK

110440154 17 de janeiro de 2022

RENATO DONIZETE 
PEDROSO

16971049 17 de janeiro de 2022

RENI ANTONIO 
DENARDI

41708140 31 de janeiro de 2022

RENI CARDOSO 
PAZZIM

1007219122 31 de janeiro de 2022

ROBERTO ANTONIO 
ZARDO

107770003 28 de fevereiro de 2022

RONI MARCIO GARCIA 
ROSSE

39312786 31 de março de 2022

ROQUE TONIN 15734280 02 de fevereiro de 2022

ROSELY HEIDEN 
COMNISKY

20276665 08 de fevereiro de 2022

ROSINEIA MARIA DA S 
FIRMANO

42005290 17 de janeiro de 2022

RUBENS KOCZKODAI 35168044 17 de janeiro de 2022

RUTH PINTO SILVA 42489000 17 de janeiro de 2022

SEBASTIAO ANTONIO 
MACHADO

35298479 03 de março de 2022

SEBASTIAO VIEIRA 
COELHO

1643044 17 de janeiro de 2022

SERGIO DELANI 39155079 17 de janeiro de 2022

SERGIO HAROLDO 
HEIM

17155920 28 de fevereiro de 2022

SERGIO LUIZ 
CARNEIRO

95645135 31 de março de 2022

SERGIO LUIZ ZAFALON 39666596 17 de janeiro de 2022

SERGIO ROBERTO 
AUFFINGER

15566892 31 de janeiro de 2022

SIDNEY CARNEIRO 128329820 31 de janeiro de 2022
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SIDNEY SEBASTIAO R 
DE OLIVEIRA

44098245 17 de janeiro de 2022

SILAS MARQUES 
FERREIRA

1153499 31 de março de 2022

SIMAO SEVERINO 
MINETTI FLORES

18307839 03 de março de 2022

SOLANGE DOS 
SANTOS

34368244 28 de fevereiro de 2022

SUELI BALDO DE 
ARAUJO

34264546 31 de janeiro de 2022

SUELI MARIA 
PERSEGUEIRO 
PROENC

42713554 17 de janeiro de 2022

TANIA MARIA ZOEHLER
PADILHA

41792930 31 de janeiro de 2022

TERESINHA BARRON 14632433 31 de janeiro de 2022

TEREZINHA SANDRI 10783160 17 de janeiro de 2022

UBIRAI GERALDO 
GOMES

68689686 31 de março de 2022

URBANO THEOBALDO 
MERTZ

14024921 28 de fevereiro de 2022

VALDEMAR FAVRETO 62012218 17 de janeiro de 2022

VALDENIR DA SILVA 
QUETES

40744401 31 de janeiro de 2022

VALDIR BRISCHILIARI 21979465 14 de fevereiro de 2022

VALDIR EMILIANO 
NEVES

189707744 31 de janeiro de 2022

VALDIR JOSE 
BRESOLIN

106131066 17 de janeiro de 2022

VALERIO MORO 38968440 17 de janeiro de 2022

VALTER BIANCHINI 17846922 02 de fevereiro de 2022

VANIA REJANE LIMA 
BARATTO

38826611 28 de fevereiro de 2022

VERENICE TERESINHA 
UHLIK

41952652 31 de janeiro de 2022

VIRGILINA FATIMA DA S
CHARALO

21654574 28 de fevereiro de 2022

WALDIR DA SILVA 20585870 17 de janeiro de 2022

WANDER DE SOUZA 19448355 31 de janeiro de 2022

WILLIS ADOLFO 
AMATNEEKS JUNIOR

11565913 31 de janeiro de 2022

WILSON ZANINI FILHO 12682395 31 de janeiro de 2022

Item 2. Os empregados públicos relacionados no Item 1. neste edital
deverão observar novas orientações a serem inseridas na intranet do
IDR-Paraná, bem como dos meios eletrônicos disponíveis, no que se
refere a documentação necessária para continuidade do processo do
PDV/2021.

Curitiba, 04 de janeiro de 2022.

Guilherme Grodzki Oliveira Figueiredo
(Coordenador da Comissão de Análise do PDV/2021)

Gustavo Adolfo Gomes Scholz
Loise Gerlach de Almeida

Rosane Paulus
Walter Hiroshi Yokohama
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Loise Gerlach de Almeida

Rosane Paulus
Walter Hiroshi Yokohama

3543/2022 

OSVALDIR NUNES 
PEREIRA

33969422 17 de janeiro de 2022

OSVALDO MATYAK 39490897 31 de janeiro de 2022

OSWALDO DA SILVA 
PADUA

19301958 31 de março de 2022

OSWALDO FERREIRA 
DA SILVA

22339494 31 de janeiro de 2022

OZEIAS MARQUES 
PEREIRA

32125298 03 de março de 2022

PABLO LUIS SANCHEZ 
RODRIGUEZ

18306603 03 de março de 2022

PATRICIA REGINA DE A 
PRADO

13379140 17 de janeiro de 2022

PAULO CESA 20554266 17 de janeiro de 2022

PAULO CESAR 
HIDALGO

124560888 28 de fevereiro de 2022

PAULO TADATOSHI 
HIROKI

9166297 31 de janeiro de 2022

PAULO WALTER KOHL 11016944 17 de janeiro de 2022

PEDRO ANTONIO NETO 32825010 31 de janeiro de 2022

PEDRO BOLLER 20991151 17 de janeiro de 2022

QUEZIA AZARIAS 
BASSACO NUNIS

45419916 31 de março de 2022

RAUL HENRIQUE 
BRIANESE

13668400 02 de fevereiro de 2022

REGINALDO SOMBRIO 
VOLPATO

39389207 17 de janeiro de 2022

REINALDO TADEU DE O
ROCHA

12751117 17 de janeiro de 2022

RENATO DA SILVEIRA 
KRIECK

110440154 17 de janeiro de 2022

RENATO DONIZETE 
PEDROSO

16971049 17 de janeiro de 2022

RENI ANTONIO 
DENARDI

41708140 31 de janeiro de 2022

RENI CARDOSO 
PAZZIM

1007219122 31 de janeiro de 2022

ROBERTO ANTONIO 
ZARDO

107770003 28 de fevereiro de 2022

RONI MARCIO GARCIA 
ROSSE

39312786 31 de março de 2022

ROQUE TONIN 15734280 02 de fevereiro de 2022

ROSELY HEIDEN 
COMNISKY

20276665 08 de fevereiro de 2022

ROSINEIA MARIA DA S 
FIRMANO

42005290 17 de janeiro de 2022

RUBENS KOCZKODAI 35168044 17 de janeiro de 2022

RUTH PINTO SILVA 42489000 17 de janeiro de 2022

SEBASTIAO ANTONIO 
MACHADO

35298479 03 de março de 2022

SEBASTIAO VIEIRA 
COELHO

1643044 17 de janeiro de 2022

SERGIO DELANI 39155079 17 de janeiro de 2022

SERGIO HAROLDO 
HEIM

17155920 28 de fevereiro de 2022

SERGIO LUIZ 
CARNEIRO

95645135 31 de março de 2022

SERGIO LUIZ ZAFALON 39666596 17 de janeiro de 2022

SERGIO ROBERTO 
AUFFINGER

15566892 31 de janeiro de 2022

SIDNEY CARNEIRO 128329820 31 de janeiro de 2022

Ministério Público do Estado do Paraná 

Ministério Público do Estado do Paraná
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF
Movimentação e Despesa de Estagiários do Quadro do MPPR

ESTAGIÁRIOS ATIVO

VAGAS
OCUPADAS NO

MÊS DE
NOVEMBRO/21

MOVIMENTAÇÃO
VAGAS OCUPADAS NO MÊS

DE DEZEMBRO/21ENTRADAS SAÍDAS

Remunerados (Ensino médio) 24 3 0 27

Remunerados (Graduação) 597 190 229 558
Remunerados (Pós-Graduação) 555 145 52 648
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS 1176

FOLHA DE PAGAMENTO VALOR MENSAL – ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS
Bolsa-Auxílio                                                                                                               R$    2.270.776,26
Auxílio-Transporte                                                                                                               R$       101.059,20
PAGAMENTO TOTAL R$ 2.371.835,46
R= Remunerado, C= Convênio e V= Voluntário
Listagem mensal detalhada, vide: <http://www.transparencia.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=58>

2088/2022

Atendimento de segunda a sexta das 7h às 19h
41 3200 5002

Central de atendimento ao cliente  - CAC 

A central de atendimento ao cliente - CAC, foi criada visando o atendimento a todos os usuários do sistema de publicações 
oficiais (imprensaNet), seja ele vinculado ao governo estadual, prefeitura ou usuário particular.

Dúvidas quanto ao procedimento de envio e consulta de matérias, pagamentos e cópias autenticadas, podem ser sanadas 
de forma rápida e clara.


