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OBS: No título da matéria encontra-se o link para a íntegra. 
 

Diário Oficial da União 
 

Ações de Combate ao Covid-19 

 
Ministério da Economia 
 

Portaria nº 353, de 12 de novembro de 2020 

“Altera a Portaria Inmetro nº 270, de 05 de agosto de 2008, que aprova o Regulamento de Avaliação da 

Conformidade para Embalagens Destinadas ao Envasilhamento de Álcool, de forma a suspender sua 

compulsoriedade”. 

Fonte: DIOU 24.11.2020 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Decreto nº 10.551, de 25 de novembro de 2020 
"Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. 
OBS: Em Abril o Poder Executivo havia reduzido a zero o Imposto devido para as hipóteses de crédito, 
empréstimos, operações de desconto, excessos de limite, financiamento de imóveis não-residenciais e 
adiantamento a depositante, além de todas essas hipóteses quando com o fato gerador sendo de Micro e 
Pequenas Empresas. A medida, que teria validade até 31 de dezembro, agora será aplicada apenas até amanhã 
(26). O retorno da cobrança do imposto antes do fim do estado de calamidade pública pode ter como origem a 
preocupação do Governo com a situação fiscal da União após o gasto com medidas de assistência à população 
e empresas durante a pandemia". 
Fonte: DIOU 25.11.2020 - Edição Extra 
 
Presidência da República 
 

Resolução nº 11, de 25 de novembro de 2020 

“Institui Grupo de Trabalho para a coordenação das medidas de proteção e a prestação de contas de benefícios, 

em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da covid-19”. 

Fonte: DIOU 26.11.2020 

 

Ministério da Saúde 
 

Portaria nº 3.190, de 26 de novembro de 2020 

“Institui o Gabinete de Crise da Covid-19 e altera a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, para dispor 

sobre o Centro de Operações de Emergências para o novo Coronavírus (COE Covid-19)”. 

Fonte: DIOU 27.11.2020 

 

Regulamentação da Economia 

 
Ministério da Economia 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
 

Instrução Normativa nº 1.994, de 24 de novembro de 2020 

"Dispõe o processo de certificação digital para relacionamento da pessoa física ou jurídica com a Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil". 

Fonte: DIOU 26.11.2020 

 

Ministério da Economia 
Banco Central do Brasil 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-353-de-12-de-novembro-de-2020-289763628
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.551-de-25-de-novembro-de-2020-290288616
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-11-de-25-de-novembro-de-2020-290312819
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.190-de-26-de-novembro-de-2020-290849829
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.994-de-24-de-novembro-de-2020-290331477
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Instrução Normativa BCB nº 49, de 25 de novembro de 2020 

"Estabelece os procedimentos necessários para a adesão ao Pix". 

Fonte: DIOU 26.11.2020 

 

Banco Central do Brasil 
Diretoria Colegiada 
 

Resolução nº 45, de 24 de novembro de 2020 

“Dispõe sobre a metodologia de apuração da taxa de câmbio real/dólar americano divulgada pelo Banco Central 

do Brasil (Ptax)”. 

Fonte: DIOU 25.11.2020 

 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
 

Resolução CGSIM nº 62, de 20 de novembro de 2020 

“Dispõe sobre a classificação de risco das atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária e as diretrizes 

gerais para o licenciamento sanitário pelos órgãos de vigilância sanitária dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios e altera a Resolução CGSIM nº 55, de 23 de março de 2020”.  

Fonte: DIOU 23.11.2020 

 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
 

Resolução CGSIM nº 63, de 20 de novembro de 2020 

"Altera a Resolução CGSIM nº 61, de 12 de agosto de 2020, que “Dispõe sobre medidas de simplificação e prevê 

o modelo operacional de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas".  

Fonte: DIOU 23.11.2020 

 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão 
 

Instrução Normativa nº 115, de 25 de novembro de 2020 

"Dispõe sobre os procedimentos e as diretrizes necessárias ao cumprimento das competências da Rede +Brasil". 

Fonte: DIOU 26.11.2020 

 

Presidência da República 
Secretaria-Geral/Secretaria Especial de Administração 
 

Instrução Normativa SA/SG-PR nº 1, de 23 de novembro de 2020 

"Estabelece critérios de dosimetria na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar prevista no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no âmbito da Presidência da República". 

Fonte: DIOU 24.11.2020 

 

Comércio Exterior 

 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
 

Instrução Normativa nº 1.992, de 20 de novembro de 2020 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-bcb-n-49-de-25-de-novembro-de-2020-290345754
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2020&jornal=515&pagina=106&totalArquivos=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2020&jornal=515&pagina=8&totalArquivos=213
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2020&jornal=515&pagina=12&totalArquivos=213
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-115-de-25-de-novembro-de-2020-290328414
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sa/sg-pr-n-1-de-23-de-novembro-de-2020-289761145
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.992-de-20-de-novembro-de-2020-289764787
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"Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.781, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o regime tributário e 
aduaneiro especial de utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e 
produção das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro-Sped)". 
Fonte: DIOU 24.11.2020 
 

Portaria nº 4.811, de 19 de novembro de 2020 
"Institui equipe nacional especializada e transfere a competência para análise dos pedidos de ressarcimento e 
das declarações de compensação de crédito no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra)". 
Fonte: DIOU 24.11.2020 
 
Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais/Secretaria de Comércio Exterior 
 

Portaria nº 63, de 24 de novembro de 2020 
"Autoriza a prorrogação da aplicação do Mecanismo de exceção à Regra de Origem em caso de 
desabastecimento de insumos na Argentina, no Brasil e na Colômbia". 
Fonte: DIOU 26.11.2020 
 
Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais 
 

Portaria n° 64, de 26 de novembro de 2020 
“Altera a Portaria SECEX nº 19, de 2 julho de 2019, que dispõe sobre a emissão de licenças, autorizações, 
certificados e outros documentos públicos de exportação por meio do Portal Único de Comércio Exterior do 
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX”. 
Fonte: DIOU 27.11.2020 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Decreto nº 10.550, de 24 de novembro de 2020 
“Altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que regulamenta a administração das atividades aduaneiras, 
e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior". 
Fonte: DIOU 25.11.2020 

 

Questões Institucionais 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
Gabinete do Ministro 
 

Portaria nº 4.075, de 20 de novembro de 2020 
“Institui o Comitê de Governança Digital - CGD no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI)”. 
Fonte: DIOU 23.11.2020 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
 

Resolução nº 48, de 18 de novembro de 2020 
“Revoga as Resoluções Normativas CONCEA nº 08, de 27 de setembro de 2012; nº 09, de 08 de janeiro de 2013; 
e nº 36, de 05 de outubro de 2017, cujos efeitos já se exauriram no tempo, em atendimento ao Decreto nº 10.139, 
de 28 de novembro de 2019, alterado pelo Decreto nº 10.437, de 22 de julho de 2020”.  
Fonte: DIOU 23.11.2020 
 
Atos do Poder Executivo 
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4.811-de-19-de-novembro-de-2020-289764862
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-63-de-24-de-novembro-de-2020-290328339
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/2020&jornal=515&pagina=19&totalArquivos=392
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2020&jornal=515&pagina=59
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2020&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=213
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-48-de-18-de-novembro-de-2020-289537545
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Decreto nº 10.549, de 23 de novembro de 2020 
"Altera o Decreto nº 9.589, de 29 de novembro de 2018, que dispõe sobre os procedimentos e os critérios 
aplicáveis ao processo de liquidação de empresas estatais federais controladas diretamente pela União". 
Fonte: DIOU 24.11.2020 

 

Legislação Trabalhista 

 
Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
 

Portaria Conjunta nº 84, de 20 de novembro de 2020 
“Dispõe sobre a confirmação da concessão do auxílio por incapacidade temporária (auxílio doença), requerido 
com fundamento no art. 4º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020". 
Fonte: DIOU 23.11.2020 
 
Ministério da Economia 
Instituto Nacional do Seguro Social 
 

Portaria nº 1.194, de 25 de novembro de 2020 
“Dispõe sobre os critérios para operacionalização da confirmação da concessão do benefício de auxílio por 
incapacidade temporária (auxílio-doença)". 
Fonte: DIOU 27.11.2020 
 
FGTS 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional 
Gabinete do Ministro 
 

Instrução Normativa n° 35, de 24 de novembro de 2020 
“Dá nova redação às Instruções Normativas números 44, 45 e 46, de dezembro de 2019, e 1, de 24 de janeiro de 
2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que dispõem sobre o Orçamento Operacional do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente às áreas de Habitação Popular, Saneamento Básico e 
Infraestrutura Urbana, para o exercício de 2020". 
Fonte: DIOU 25.11.2020 

 

Sistema Tributário 

 
Ministério da Economia 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
 

Instrução Normativa nº 1.990, de 18 de novembro de 2020 
“Dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf)”. 
Fonte: DIOU 23.11.2020 
 
Ministério da Economia 
Gabinete do Ministro 
 

Retificação da Portaria nº 270, de 10 de julho de 2020 
"Autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no Plano Safra 
2020/2021”. 
Fonte: DIOU 25.11.2020 
 

Retificação da Portaria nº 271, de 10 de julho de 2020 
“Autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em benefício das empresas cerealistas, nas operações 
de financiamento a serem contratadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES". 
Fonte: DIOU 25.11.2020 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.549-de-23-de-novembro-de-2020-289692900
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-84-de-20-de-novembro-de-2020-289535624
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/2020&jornal=515&pagina=128&totalArquivos=392
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2020&jornal=515&pagina=79&totalArquivos=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2020&jornal=515&pagina=15&totalArquivos=213
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-270-de-10-de-julho-de-2020-266202808
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2020&jornal=515&pagina=81&totalArquivos=174
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil / Comitê Gestor do Simples Nacional 
 

Retificação - Resolução CGSN Nº 156, de 29 de setembro de 2020 
“Altera a Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, que dispõe sobre o Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 
Nacional)". 
Fonte: DIOU 27.11.2020 

 

Interesse Setorial 

 

Ministério da Saúde 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 

Portaria nº 693, de 20 de novembro de 2020 

"Dispõe sobre o funcionamento das Câmaras Técnicas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa". 

Fonte: DIOU 24.11.2020 

 

Industria Automotiva 

 

Ministério da Economia 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

 

Portaria nº 357, de 17 de novembro de 2020 

"Altera a Portaria Inmetro nº 233, de 28 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 13 de julho de 

2020, que alterou o Regulamento de Avaliação da Conformidade e o Regulamento Técnico da Qualidade para 

Componentes do Sistema para Gás Natural Veicular". 

Fonte: DIOU 24.11.2020 

 

Ministério da Infraestrutura 
Conselho Nacional de Trânsito 
 

Resolução CONTRAN nº 804, de 16 de novembro de 2020 

"Altera a Resolução CONTRAN nº 798, de 2 de setembro de 2020, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos 

para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques". 

Fonte: DIOU 24.11.2020 

 

Indústria do Audiovisual 

 

Atos do Poder Executivo 
 

Decreto nº 10.553, de 25 de novembro de 2020 

"Dispõe sobre o Conselho Superior do Cinema". 

Fonte: DIOU 25.11.2020 - Edição Extra 

 

Indústria Aeroespacial e de Defesa 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
 

Portaria nº 1.068, de 10 de novembro de 2020 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/2020&jornal=515&pagina=122&totalArquivos=392
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-693-de-20-de-novembro-de-2020-289783415
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-357-de-17-de-novembro-de-2020-289763778
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-contran-n-804-de-16-de-novembro-de-2020-289766021
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.553-de-25-de-novembro-de-2020-290288776
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.068-de-10-de-novembro-de-2020-290332840
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"Altera o art. 13 da Portaria 102, de 10 de fevereiro de 2020, que instituiu a Política de Integração e Nucleação 

Gerencial - PINGe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade". 

Fonte: DIOU 26.11.2020 

 

Indústria de Biocombustível 

 

Secretaria Especial de Fazenda 
Conselho Nacional de Política Fazendária 
 

Ato n° 34, de 24 de novembro de 2020 

“Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis”. 

Fonte: DIOU 25.11.2020 

 

Ministério de Minas e Energia 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
 

Resolução n° 833, de 24 de novembro de 2020 

“Regulamenta os critérios de conteúdo local a serem adotados no acordo e no compromisso de individualização 

da produção e na anexação de áreas, nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural”.  

Fonte: DIOU 25.11.2020 

 

Indústria Farmacêutica 

 

Presidência da República 
Conselho De Governo - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
 

Resolução nº 2, de 19 de novembro de 2020 

“Divulga o Fator de Produtividade (Fator X) para o ano de 2021, referente ao ajuste de preços de medicamentos". 

Fonte: DIOU 25.11.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2020&jornal=515&pagina=84&totalArquivos=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2020&jornal=515&pagina=146&totalArquivos=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2020&jornal=515&pagina=69&totalArquivos=174
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Diário Oficial Estadual 
 

Ações de Combate ao Covid-19 

 
Receita Estadual do Paraná 
 

Norma de Procedimento Administrativo nº 7/2020 

“Prorroga até 31/12/2020 a suspensão do pré-cancelamento e do cancelamento de ofício das inscrições no 

CAD/ICMS, e revoga a NPA nº 6/2020, que suspende, no âmbito da Receita Estadual do Paraná, o pré-

cancelamento e o cancelamento de ofício da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS - 

CAD/ICMS, no período e condições que especifica”. 

Fonte: DIOE 20.11.2020 
 

Instituto Água e Terra 
 

Resolução Conjunta SEDEST/Instituto Água e Terra nº 27/2020 

“Suspende, no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e do Instituto Água 

e Terra, os prazos administrativos para licenciamentos, renovações de licenças, outorgas, apresentação de 

relatórios de automonitoramento, atendimento de condicionantes de licenças ambientais, apresentação de 

defesas, recursos e manifestações nos processos administrativos infracionais em trâmite, bem como o acesso 

aos processos físicos, a partir de 24 de novembro até 15 de dezembro de 2020”. 

Fonte: DIOE 25.11.2020 
 
Secretaria de Estado da Segurança Pública 
 

Resolução nº 402, de 25 de novembro de 2020 
"Proíbe, no Município de Ponta Grossa, o consumo em locais públicos de bebidas alcoólicas no período 
compreendido entre 05 h e 17 h do dia 29 de novembro de 2020". 
Fonte: DIOE 26.11.2020 

 

Questões Institucionais 

 
Poder Executivo 
 

Decreto nº 6.205 
"Altera o Decreto 1.978/2007, que trata sobre a 'A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das 
empresas estatais', revogando o parágrafo único do artigo 2º, que estabelece que, para a empresa estatal, 
anteriormente à apuração da parcela dos lucros ou resultados a ser distribuída aos seus empregados, deverá 
deduzir desses mesmos lucros ou resultados os recursos necessários para atender no que couber, sendo a 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas estatais e inclui o os parágrafos 1º e 2º, 
determinando que os valores referentes ao pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas, 
incluindo aqueles declarados contra reservas de lucros constituídas pela apropriação de lucros de exercícios 
anteriores, não deverão ser atrelados, para quaisquer fins, à base de cálculo da participação nos lucros e 
resultados; e os valores provenientes de alienações de participação acionária em subsidiárias integrais, 
controladas e coligadas, diretas e indiretas, bem como outros resultados extraordinários alheios à atividade 
operacional da empresa deverão ser excluídos da base de cálculo da participação de lucros e resultados'". 
Fonte: DIOE 20.11.2020 

 

Infraestrutura 

 
Autarquias 
AGEPAR 
 

Resolução nº 026/2020-AGEPAR 

http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Norma-de-Procedimento-Administrativo-n-7%5b94894%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Resolucao-n-027%5b94923%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Resolucao-n-402%5b94926%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-n-6.205%5b94913%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Resolucao-n-026%5b94922%5d.pdf
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"Anula a Resolução Homologatória nº 05/2017-AGEPAR e suspende a tramitação dos pedidos de reajuste 
tarifário solicitados pela Empresa Concessionária ECOVIA Caminhos do Mar S/A". 
Fonte: DIOE 23.11.2020 
 

Resolução nº 027/2020-AGEPAR 
"Anula a Resolução Homologatória nº 05/2016-AGEPAR e suspende a tramitação dos pedidos de reajuste 
tarifário solicitados pela Empresa Concessionária ECOCATARATAS". 
Fonte: DIOE 23.11.2020 
 
Autarquias 
AGEPAR 
 

Resolução nº 028/2020 AGEPAR 
"Homologa o cálculo tarifário Transporte Metropolitano e Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do 
Paraná". 
Fonte: DIOE 24.11.2020 

 

Sistema Tributário 

 
Procuradoria Geral do Estado 
 

Resolução Conjunta nº 010/2020–PGE/SEFA 
"Estabelece os procedimentos a serem observados para análise da remissão dos créditos tributários de ICMS, 
em cobrança ou em discussão judicial, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou 
financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da 
Constituição Federal e tratados pela Lei Estadual nº 19.777, de 18 de dezembro de 2018". 
Fonte: DIOE 27.11.2020 
 
Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 
 

Norma de Procedimento Fiscal nº 61/2020 
"Fixa valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com produtos da pecuária que 
especifica". 
Fonte: DIOE 23.11.2020 
 

Norma de Procedimento Fiscal nº 62/2020 
"Publica novas Tabelas de Valores de Base de Cálculo relativas à Substituição Tributária nas operações com 
CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS e ISOTÔNICOS". 
Fonte: DIOE 27.11.2020 

 

Meio Ambiente 

 
Instituto Água e Terra 
 

Portaria nº 386, de 24 de novembro de 2020 
"Determina que a doação das mudas produzidas pelo Instituto Água e Terra deverá atender prioritariamente aos 
produtores rurais com imóveis até quatro módulos fiscais, nas atividades de recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal, dos Corredores de Biodiversidade e demais áreas degradadas, 
priorizando atendimento ao Programa de Regularização Ambiental – PRA e ao Paraná Mais Verde". 
Fonte: DIOE 27.11.2020 

 

Interesse Setorial 

Agroindústria 

 
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB 

http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Resolucao-n-027%5b94923%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Resolucao-n-028%5b94924%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Resolucao-Conjunta-n-10.2020%5b94930%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Norma-de-Procedimento-Fiscal-n-61%5b94920%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Norma-de-Procedimento-Fiscal-n-062%5b94928%5d.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Portaria-n-386%5b94929%5d.pdf
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Departamento de Economia Rural - DERAL 
 

Portaria nº 042/2020 
"Divulga o preço médio recebido pelos produtores de milho no Paraná, na semana de 16 a 20 de novembro de 
2020". 
Fonte: DIOE 23.11.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DO DIÁRIO OFICIAL: Publicação Semanal da Gerência de Relações Governamentais 

do Sistema Fiep.  Este material é protegido por direito autoral, e sua reprodução total ou parcial 

está autorizada, desde que realizada a devida citação de fonte, sendo proibida a exploração 

comercial do mesmo. 

http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Portaria-n-042%5b94921%5d.pdf

