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ATOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 

PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

ATO DATA SÚMULA 

Lei Federal n.º 13.979 06/02/2020 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

Lei Federal n.º 8.080 19/09/1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes 

e dá outras providências. 

Decreto Federal n.º 10.212 30/01/2020 Promulga o texto revisado do Regulamento 

Sanitário Internacional, acordado na 58ª 

Assembleia Geral da Organização Mundial de 

Saúde, em 23 de maio de 2005. 

Lei Estadual n.º 13.331 23/11/2001 Dispõe sobre organização, regulamentação, 

fiscalização e controle das ações dos serviços de 

saúde no Estado do Paraná. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=5982&indice=1&totalRegistros=1&dt=27.2.2020.13.50.32.154
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Portaria n.º 188 (Ministério 

da Saúde - MS/GM) 

03/02/2020 Declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV). 

Portaria n.º 356 (Ministério 

da Saúde - MS/GM) 

11/03/2020 Dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 

medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Decreto Estadual n.º 4230 

(DIOE 10646 de 16/03/2020) 

16/03/2020 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus – 

COVID-19. 

Comunicado n.º 010/2020 

DRH/SEAP 

16/03/2020 Informações sobre as medidas do Governo para 

combater a pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19) 

Comunicado n.º 011/2020 

DRH/SEAP 

16/03/2020 Decreto n.º 4230/2020 – Estabelece medidas 

para enfrentamento do coronavírus (COVID19) 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.25.36.820
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.25.36.820
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.25.36.820
../COMUNICADO%20N.º%20010.2020/COMUNICADO%20010.2020%20-%20DRH%20-%20INFORMAÇÕES%20SOBRE%20AS%20MEDIDAS%20DO%20GOVERNO%20PARA%20COMBATER%20A%20PADEMIA%20DO%20NOVO%20CORONAVIRUS%20-%20COVID-19%202.pdf
../COMUNICADO%20N.º%20011.2020/COMUNICADO%20011.2020%20-%20DRH%20-%20DECRETO%20N.º%204230.2020%20-%20ESTABELECE%20MEDIDAS%20PARA%20COMBATE%20AO%20CORONAVIRUS%20COVID-19.pdf
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Portaria Interministerial n.º 5 17/03/2020 Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública, 

previstas na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020. 

Decreto Estadual n.º 4258 

(DIOE 10647 de 17/03/2020) 

 

17/03/2020 Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de 

março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus – COVID-19. 

Resolução SEAP n.º 6957 

(DIOE 10648 de 18/03/2020) 

17/03/2020 Estabelece regras para solicitação de perícia 

médica para servidores com sintomas de 

contaminação pelo coronavírus. 

Comunicado n.º 012/2020 

DRH/SEAP 

17/03/2020 Resolução SEAP n.º 6957/2020 – Estabelece 

forma excepcional para entrega de atestados 

médicos – licenças médicas concedidas para os 

casos diagnosticados com coronavírus 

(COVID19). 

Decreto Estadual n.º 4259 

(DIOE 10648 de 18/03/2020) 

18/03/2020 Institui o Comitê de Gestão de Crise para o 

COVID-19 no Estado do Paraná. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232889&codItemAto=1446779#1446779
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232889&codItemAto=1446779#1446779
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232889&codItemAto=1446779#1446779
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233023&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.19.17.935
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233023&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.19.17.935
../COMUNICADO%20N.º%20012.2020/COMUNICADO%20012.2020%20-%20DRH%20-%20RESOLUÇÃO%20SEAP%20N.º%206957%20-%20ESTABELECE%20FORMA%20EXCEPCIONAL%20PARA%20ENTREGA%20DE%20ATESTADOS%20MÉDICOS%20-%20LICENÇA%20MÉDICA%20-%20CORONAVIRUS.pdf
../COMUNICADO%20N.º%20012.2020/COMUNICADO%20012.2020%20-%20DRH%20-%20RESOLUÇÃO%20SEAP%20N.º%206957%20-%20ESTABELECE%20FORMA%20EXCEPCIONAL%20PARA%20ENTREGA%20DE%20ATESTADOS%20MÉDICOS%20-%20LICENÇA%20MÉDICA%20-%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232950&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.35.24.731
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232950&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.35.24.731
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232950&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.35.24.731
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Decreto Estadual n.º 4260 

(DIOE 10648 de 18/03/2020 

– SUPLEMENTO) 

18/03/2020 Suspende os deslocamentos e viagens a 

trabalho de servidores estaduais civis e militares 

da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional e aqueles contratados em caráter 

temporário, como medida para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus – 

COVID-19. 

Decreto Estadual n.º 4.261 

(DIOE 10648 de 18/03/2020) 

18/03/2020 Estabelece critérios para a habilitação de 

laboratórios interessados no Sistema Nacional 

de Laboratórios de Saúde Pública – SISLAB, 

como medida para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto Estadual n.º 4.262 

(DIOE 10648 de 18/03/2020) 

18/03/2020 Determina à Secretaria de Estado da Justiça, 

Família e Trabalho – SEJUF, por meio do 

PROCON/PR, para que execute fiscalização de 

práticas abusivas quanto aos preços de produtos 

sanitários e de profilaxia, como medida para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

Coronavírus – COVID-19. 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232951&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.37.31.475
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232951&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.37.31.475
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232951&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.37.31.475
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232952&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.39.17.531
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232952&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.39.17.531
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232952&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.39.17.531
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232953&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.40.41.195
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232953&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.40.41.195
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232953&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.40.41.195
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Decreto Estadual n.º 4.263 

(DIOE 10648 de 18/03/2020) 

18/03/2020 Regulamenta o art. 12 do Decreto nº 4.230, de 16 

de março de 2020, instituindo um plano de 

monitoramento de fronteiras e divisas, como 

medida para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Orientação Técnica n.º 

006/2020 DRH/SEAP 

(ANEXO I-1, ANEXO I-2, 

ANEXO II, ANEXO III) 

18/03/2020 Procedimentos técnicos para aplicação do 

Decreto n.º 4230/2020. 

Decreto Estadual n.º 4.298 

(DIOE 10649 de 19/03/2020) 

19/03/2020 Declara situação de emergência em todo o 

território paranaense, nos termos do COBRADE 

nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins 

de prevenção e enfrentamento à COVID-19. 

 

Decreto Estadual n.º 4.301 

(DIOE 10649 de 19/03/2020) 

19/03/2020 Altera dispositivo do Decreto nº 4.230, de 16 de 

março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus – COVID-19. 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232954&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.41.59.795
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232954&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.41.59.795
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232954&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.41.59.795
../../6.%20ORIENTAÇÃO/1.%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA/ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020/ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020%20-%20PROCEDIMENTOS%20PARA%20APLICAÇÃO%20DO%20DECRETO%204230.2020%20-%20CORONAVIRUS.pdf
../../6.%20ORIENTAÇÃO/1.%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA/ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020/ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020%20-%20PROCEDIMENTOS%20PARA%20APLICAÇÃO%20DO%20DECRETO%204230.2020%20-%20CORONAVIRUS.pdf
../../6.%20ORIENTAÇÃO/1.%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA/ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020/ANEXO%20I-1%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020%20-%20FORMULÁRIO%20DE%20TELETRABALHO.pdf
../../6.%20ORIENTAÇÃO/1.%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA/ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020/ANEXO%20I-2%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020%20-%20FORMULÁRIO%20DE%20TELETRABALHO%20-%20DESPACHO%20DIRETOR-GERAL.pdf
../../6.%20ORIENTAÇÃO/1.%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA/ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020/ANEXO%20II%20-%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020%20-%20FORMULÁRIO%20DE%20AUTODECLARAÇÃO%20-%20DECRETO%204230.2020.pdf
../../6.%20ORIENTAÇÃO/1.%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA/ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020/ANEXO%20III%20-%20ORIENTAÇÃO%20TÉCNICA%20006.2020%20-%20TERMO%20DE%20AFASTAMENTO%20-%20DECRETO%204230.2020.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233015&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.43.10.763
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233015&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.43.10.763
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233015&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.43.10.763
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233010&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.44.48.594
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233010&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.44.48.594
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233010&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.44.48.594
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Decreto Estadual n.º 4.302 

(DIOE 10649 de 19/03/2020) 

Revogado pelo Decreto 

n.º 4311, de 19/03/2020 

19/03/2020 Acresce o art. 19A ao Decreto nº 4.230, de 16 de 

março de 2020. 

Medida Provisória n.º 926 20/03/2020 Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

para dispor sobre procedimentos para aquisição 

de bens, serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 

Portaria n.º 454 (Ministério 

da Saúde - MS/GM 

20/03/2020 Declara, em todo o território nacional, o estado 

de transmissão comunitária do coronavírus 

(covid-19) 

Decreto Federal n.º 10.282 20/03/2020 Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, para definir os serviços públicos e as 

atividades essenciais. 

Decreto Estadual n.º 4.310 

(DIOE 10651 de 21/03/2020) 

REPUBLICADO 

21/03/2020 Altera o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233011&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.46.0.98
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233011&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.46.0.98
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233011&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.46.0.98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233047&indice=1&totalRegistros=2&dt=26.2.2020.15.48.3.219
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233047&indice=1&totalRegistros=2&dt=26.2.2020.15.48.3.219
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233047&indice=1&totalRegistros=2&dt=26.2.2020.15.48.3.219
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Coronavírus – COVID-19. 

Decreto Estadual n.º 4.311 

(DIOE 10650 de 20/03/2020) 

20/03/2020 Altera o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

Coronavírus – COVID-19. 

Decreto Estadual n.º 4.312 

(DIOE 10650 de 20/03/2020) 

20/03/2020 Concede licença especial, de acordo com o art. 

4º da Lei Complementar n. º 217 de 22 de outubro 

de 2019, conforme especifica 

Comunicado n.º 013/2020 

DRH/SEAP 

20/03/2020 Orientações da Perícia Médica – Atendimento 

remoto 

Decreto Estadual n.º 4.315 

(DIOE 10651 de 21/03/2020) 

21/03/2020 Dispõe sobre a dispensa de licitação e 

procedimento para a modalidade pregão para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019 e 

adota outras providências. 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233038&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.49.42.699
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233038&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.49.42.699
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233038&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.49.42.699
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233036&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.51.44.818
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233036&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.51.44.818
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233036&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.51.44.818
../COMUNICADO%20N.º%20013.2020/COMUNICADO%20013.2020%20-%20DRH%20-%20ORIENTAÇÕES%20DIVISÃO%20DE%20PERÍCIA%20MÉDICA%20-%20ATENDIMENTO%20REMOTO%20-%20PANDEMIA.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233045&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.53.26.489
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233045&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.53.26.489
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233045&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.53.26.489
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Decreto Estadual n.º 4.316 

(DIOE 10651 de 21/03/2020) 

21/03/2020 Dispõe sobre a manutenção do abastecimento e 

distribuição de produtos necessários e 

essenciais, inclusive merendas escolares, na 

rede pública de ensino em decorrência da 

pandemia da COVID-19, e adota outras 

providências. 

Decreto Estadual n.º 4.317 

(DIOE 10651 de 21/03/2020) 

21/03/2020 Dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada 

acerca do enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância decorrente da 

COVID-19. 

Decreto Estadual n.º 4.318 

(DIOE 10652 de 22/03/2020) 

22/03/2020 Altera o art. 2º do Decreto nº 4.317/2020. 

Comunicado n.º 014/2020 

DRH/SEAP 

23/03/2020 Decreto n.º 4312/2020 – Concessão compulsória 

de licenças especiais 

Decreto Estadual n.º 4.319 

(DIOE 10653 de 23/03/2020) 

23/03/2020 Declara o estado de calamidade pública, como 

medida para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233044&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.56.3.210
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233044&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.56.3.210
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233044&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.15.56.3.210
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233046&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.0.43.698
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233046&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.0.43.698
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233046&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.0.43.698
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233048&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.11.19.647
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233048&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.11.19.647
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233048&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.11.19.647
../COMUNICADO%20N.º%20014.2020/COMUNICADO%20014.2020%20-%20DRH%20-%20DECRETO%20N.%204312.2020%20-%20CONCESSÃO%20DE%20LICENÇA%20ESPECIAL%20AOS%20SERVIDORES.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233068&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.12.37.496
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233068&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.12.37.496
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233068&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.12.37.496
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Decreto Estadual n.º 4.320 

(DIOE 10653 de 23/03/2020) 

23/03/2020 Altera dispositivos do Decreto nº 4.312/2020 e do 

Decreto nº 4.230/2020. 

Decreto Estadual n.º 4.323 

(DIOE 10654 de 24/03/2020) 

24/03/2020 Altera dispositivos do Decreto nº 4.230/2020, do 

Decreto nº 4.312/2020 e do Decreto 

nº 4.317/2020. 

Comunicado n.º 015/2020 

DRH/SEAP 

27/03/2020 Atos normativos que estabelecem medidas para 

enfrentamento a pandemia pelo coronavírus. 

Decreto Estadual n.º 4.385 

(DOE 10657 de 27/03/2020) 

27/03/2020 Dispõe sobre medidas orçamentárias e 

financeiras para prevenção e combate à COVID-

19. 

Nota Técnica Conjunta 

ANAMT/AMB/CFM 

29/03/20 Referente à Medida Provisória n.º 927 de 

22/03/2020 – Suspensão de Exigências 

Administrativas em Segurança e Saúde do 

Trabalho 

Lei Estadual n.º 20.162 

(D.O.E 10659 de 

31/03/2020) 

31/03/20 Altera dispositivo da Lei nº 20.094 de 19 de 

dezembro de 2019, que cria o Fundo Estadual de 

Defesa dos Interesses Difusos e dá outras 

providências.  

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233069&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.15.47.551
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233069&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.15.47.551
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233069&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.15.47.551
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233133&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.24.26.726
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233133&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.24.26.726
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233133&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.2.2020.16.24.26.726
../COMUNICADO%20N.º%20015.2020/COMUNICADO%20015.2020%20-%20DRH%20-%20ATOS%20NORMATIVOS%20PARA%20ENFRENTAMENTO%20DA%20PANDEMIA%20PELO%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233189&indice=1&totalRegistros=9&dt=15.4.2020.15.25.6.826
https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-TECNICA-ANAMT_AMB_CFM-1.pdf
https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-TECNICA-ANAMT_AMB_CFM-1.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233346&indice=1&totalRegistros=1&dt=15.4.2020.15.28.34.118
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Decreto Estadual n.º 4388 

(D.O.E) 10658 DE 

30/03/2020 

30/03/20 Altera dispositivos do Decreto nº 4.317, de 21 de 

março de 2020  

Decreto Estadual n.º 4421 

(D.O.E) 10662 DE 

03/04/2020 

03/04/20 Altera dispositivo do Decreto nº 4.263, de 18 de 

março de 2020  

Lei Estadual n.º 20.170 

(D.O.E 10664 de 

07/04/2020) 

07/04/20 Autoriza o Poder Executivo, Poder Judiciário, 

Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria 

Pública e Tribunal de Contas a manter os 

pagamentos, durante estado de emergência 

nacional pelo coronavírus responsável pelo surto 

de 2019, a empresas que mantém contratos para 

prestação de serviços continuados com a 

Administração Pública do Estado do Paraná.  

Lei Estadual n.º 20.172 

(D.O.E 10664 de 

07/04/2020) 

07/04/20 Autoriza a concessão de auxílio emergencial com 

recursos do Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza do Paraná à pessoa economicamente 

vulnerabilizada em decorrência da emergência 

de saúde pública de importância internacional 

causada pela infecção humana pelo Coronavírus 

(Covid-19) nas condições que especifica.  

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233332&indice=1&totalRegistros=10&dt=15.4.2020.15.29.22.167
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233471&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.30.9.127
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233624&indice=1&totalRegistros=1&dt=15.4.2020.15.30.43.554
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233646&indice=1&totalRegistros=1&dt=15.4.2020.15.31.5.209
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Decreto Estadual n.º 4435 

(D.O.E) 10664 DE 

07/04/2020 

07/04/20 Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de 

março de 2020, e do Decreto nº 4.312, de 20 de 

março de 2020.  

Decreto Estadual n.º 4472 

(D.O.E) 10665 DE 

08/04/2020 

08/04/20 Dispõe sobre os processos de hospitais e 

estabelecimentos temporários perante os órgãos 

estaduais licenciadores em face da epidemia 

COVID-19.  

Decreto Estadual n.º 4473 

(D.O.E) 10665 DE 

08/04/2020 

08/04/20 Suspende a disposição funcional e designações 

de servidores da Secretária de Segurança 

Pública.  

Decreto Estadual n.º 4482 

(D.O.E) 10660 de 

13/04/2020 

 Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de 

março de 2020. 

Decreto Estadual n.º 4530 

(D.O.E) 10670 DE 

17/04/2020 

17/04/20 Autoriza a suspensão, por 90 (noventa) dias, dos 

descontos de empréstimos consignados em folha 

de pagamento no âmbito da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado do Paraná.  

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233581&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.32.16.578
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233651&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.32.34.235
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233650&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.32.53.827
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233780&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.33.9.766
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233984&indice=1&totalRegistros=9&dt=15.4.2020.15.33.58.836
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Comunicado n.º 019 

DRH/SEAP 

22/04/20 Comunicado contendo orientações sobre o 

Decreto 4530/2020 referente à suspensão 

facultativa de 90 dias do empréstimo  

Lei Estadual n.º 20.187 

(D.O.E 10672 de 

23/04/2020) 

23/04/20 Dispõe sobre diretrizes e medidas de saúde para 

o enfrentamento e intervenção imediata em 

situação de emergência em caso de endemias, 

epidemias e pandemias, inclusive do 

Coronavírus - Covid-19, no Estado do Paraná, e 

dá outras providências.  

Decreto Estadual n.º 4545 

(D.O.E) 10674 DE 

27/04/2020 

27/04/20 Altera o Decreto nº 4.317, de 21 de março de 

2020.  

Lei Estadual n.º 20.189 

(D.O.E) 10677 DE 

30/04/2020 

(REPUBLICADO) 

28/04/20 Obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscaras 

enquanto perdurar o estado de calamidade 

pública em decorrência da pandemia do 

coronavírus SARS-CoV-2, e adota outras 

providências.  

Decreto Estadual n.º 4546 

(D.O.E) 10675 DE 

28/04/2020 

28/04/20 Institui o Grupo de Trabalho para a Coordenação 

de Ações Estruturantes e Estratégicas para 

Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234042&indice=1&totalRegistros=1&dt=15.4.2020.15.31.25.153
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234089&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.34.22.525
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234172&indice=1&totalRegistros=2&dt=15.4.2020.15.31.44.730
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234116&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.34.40.549
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do Estado do Paraná.  

Decreto Estadual n.º 4547 

(D.O.E) 10675 DE 

28/04/2020 

28/04/20 Dispõe sobre as solicitações de créditos 

suplementares durante a situação de emergência 

prevista no Decreto nº 4.298, de 19 de março de 

2020 e adota outras providências.  

Comunicado n.º 020 

DRH/SEAP 

28/04/20 Solicitada que os lançamentos dos códigos de 

afastamento 142, 143 e 144 sejam realizados até 

08/05/2020 

Decreto Estadual n.º 4570 

(D.O.E) 10678 DE 

04/05/2020 

04/05/20 Regulamenta a Lei nº 20.172, de 7 de abril de 

2020, que autorizou a concessão de auxílio 

emergencial, com recursos do FECOP, à pessoa 

economicamente vulnerabilizada em decorrência 

da emergência de saúde pública de importância 

internacional causada pela infecção humana pelo 

coronavírus (Covid-19).  

Decreto Estadual n.º 4627 - 

12 de Maio de 2020 (D.O.E) 

10684 de 12/05/2020 

12/05/2020 Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de 

março de 2020, e do Decreto nº 4.312, de 20 de 

março de 2020. 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234117&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.34.53.869
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234181&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.35.19.821
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234384&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.35.57.894
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Decreto Estadual n.º 4658 - 

12 de Maio de 2020 (D.O.E) 

10686 de 14/05/2020 

14/05/2020 Altera dispositivo do Decreto nº 4.230, de 16 de 

março de 2020. 

Lei n.º 20.213 - 18 de 

Maio de 2020 (D.O.E) 

10690 de 20 de Maio de 

2020 

18/05/2020 Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

laboratórios notificarem a Secretaria de Saúde 

em caso de suspeição ou confirmação de casos 

de Covid-19 e outras doenças infecciosas, altera 

a Lei nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, e 

dá outras providências. 

Decreto 4.692 - 25 de 

Maio de 2020 (D.O.E) 

10693 de 25 de Maio de 

2020  

25/05/2020  Regulamenta a Lei Estadual nº 20.189, de 28 de 

abril de 2020, que dispõe sobre o uso geral e 

obrigatório de máscaras de proteção facial no 

contexto da pandemia da COVID-19 enquanto 

perdurar o estado de calamidade pública, e 

medidas correlatas. 

Lei Complementar Federal 

Nº 173, de 27 de maio de 

2020 -  Publicado D.O.U 

em: 28/05/2020 | Edição: 

101 | Seção: 1 | Página: 4  

27/05/2020 Estabelece o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 

(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000, e dá outras providências. 

 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234442&indice=1&totalRegistros=8&dt=15.4.2020.15.36.51.712
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234597&indice=1&totalRegistros=1&dt=8.5.2020.18.49.13.97
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234597&indice=1&totalRegistros=1&dt=8.5.2020.18.49.13.97
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234597&indice=1&totalRegistros=1&dt=8.5.2020.18.49.13.97
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234597&indice=1&totalRegistros=1&dt=8.5.2020.18.49.13.97
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234539&indice=1&totalRegistros=39&dt=8.5.2020.18.48.23.453
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234539&indice=1&totalRegistros=39&dt=8.5.2020.18.48.23.453
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234539&indice=1&totalRegistros=39&dt=8.5.2020.18.48.23.453
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234539&indice=1&totalRegistros=39&dt=8.5.2020.18.48.23.453
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168

