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Curitiba, em 28 de setembro
República.

de 2020, 199° da Independência e 132° da

convenientes durante sua implementação:
consumo de produtos locais para geração de emprego e renda no Estado;
II - disponibilização de logomarca digital, para inclusão na embalagem dos

Governador do Estado

Chefe da Casa Civil
rurais, etc.;
III - desenvolvimento de plataforma para cadastro e inclusão dos produtos, com o

Secretário de Estado da Segurança Pública
88391/2020
DECRETO Nº 5.796
Denomina a Sede do Posto Policial Rodoviário de Guarapuava – PRv Guarapuava,
como “PRv Cabo PM Lourenço Paulo Dalposso”.
confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual e tendo em vista o previsto no
art. 63, da Lei Estadual nº 16.575, de 28de setembro de 2010, bem como o contido
no protocolado sob nº 16.683.410-4,
DECRETA:
Art. 1º A Sede do Posto Policial Rodoviário de Guarapuava – PRv Guarapuava,
no município de Guarapuava - PR, passa a denominar-se: “PRv – Cabo PM
Lourenço Paulo Dalposso”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 28 de setembro de 2020, 199º da Independência e 132º da República.
Governador do Estado

Chefe da Casa Civil

Secretário de Estado da Segurança Pública
88392/2020

industrial e prestação de serviços do Estado;
V - promoção de Encontros e Rodadas de Negócios, com o objetivo de facilitar
o acesso a mercados consumidores, estreitando a relação entre fornecedores e
compradores.
§ 1º
§ 2º A opção pelo consumo de tais produtos é pessoal, cabendo a decisão ao
Art. 4º Para cumprimento dos objetivos do Programa será constituído Grupo de
Trabalho, composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes – SEPL;
II - Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – SECC;
III - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo –
SEDEST;
IV - Entidades de representação setorial.
§1º A Coordenação do Grupo de Trabalho caberá ao representante da Secretaria do
Planejamento e Projetos Estruturantes.
§2º A Invest Paraná será cooperante do Grupo de Trabalho para implementação
das ações necessárias ao desenvolvimento do Programa “Feito no Paraná”.
Art. 5º Deverá ser estabelecido processo de monitoramento e avaliação dos
resultados alcançados pelo Programa” Feito no Paraná”.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 28 de setembro de 2020, 199° da Independência e 132° da República.

DECRETO Nº 5.797
Governador do Estado

Altera § 5º do art. 7º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020.

VALDEMAR BERNARDO JORGE
Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes
88394/2020

confere o artigo 87, incisos V e VI e seu parágrafo único da Constituição Estadual,
DECRETA:

DECRETO Nº 5.799

Art. 1º
passa a vigorar com a seguinte redação:

Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se aos residentes técnicos, estagiários de nível
médio, graduação e pós-graduação dos Órgãos e Entidades da Administração
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga:
I – os incisos I, II e III do § 5º do art. 7º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de
2020.
Curitiba, em 28 de setembro
República.
Governador do Estado

Chefe da Casa Civil

de 2020, 199° da Independência e 132° da

Chefe da Casa Civil

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS.
confere o inciso V do art. 87 da Constituição Estadual, considerando o disposto na
Lei nº 20.250, de 29 de junho de 2020, e o Convênio ICMS 67, de 5 de julho de
2019, bem como o contido no protocolado sob nº 16.816.681-8,
DECRETA:
Art. 1º Fica introduzida no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº
7.871, de 29 de setembro de 2017, a seguinte alteração:
Alteração 487ª Fica acrescentada a Seção I-A ao Capítulo I do Anexo IX, com a
seguinte redação:
“SEÇÃO I-A

CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
Secretário de Estado da Saúde

(artigos 21-A a 21-F)
88393/2020

DECRETO Nº 5.798
Institui o Programa “Feito no Paraná” e dá outras providências
confere o art. 87, incisos V e VI da Constituição Estadual e demais dispositivos
legais aplicáveis ao caso, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº
16.852.494-3,

Art. 21-A. Fica instituído o Regime Optativo de Tributação da Substituição
imposto devido por Substituição Tributária - ST, nos termos e condições dispostos
nesta Seção (Lei nº 20.250, de 29 de junho de 2020, e Convênio ICMS 67/2019).

do referido imposto.
caput os contribuintes substituídos

DECRETA:
Art. 1º
os produtos fabricados por empresas com CNPJ e instalações fabris no Estado
do Paraná, contribuindo para o fortalecimento da economia local, por meio da
geração de emprego e renda.
Art. 2º O Programa “Feito no Paraná” tem como objetivos:
I - valorizar e estimular o consumo de produtos de origem paranaense;
II - fortalecer a indústria paranaense, por meio da promoção e reconhecimento da
ampla diversidade industrial do Estado;
III - conscientizar o consumidor acerca da importância do consumo de produtos
fabricados no Paraná;
e representantes das indústrias;
VI - estimular os Arranjos Produtivos Locais.
Art. 3º

tributária - ST.
deverão ser formalizados pelo contribuinte optante mediante termo no Registro
de Ocorrências Eletrônico - RO-e e deverá abranger todos os estabelecimentos
§ 4.º Na hipótese de o contribuinte optante possuir mais de um estabelecimento,
unidade.
caput, até o 30º
(trigésimo) dia do mês de novembro de cada exercício, o contribuinte optante será
mantido no sistema adotado pelo prazo mínimo de doze meses, com início a partir
de janeiro do exercício seguinte, vedada a saída do regime antes do término do
§ 6.° Na hipótese de o estabelecimento iniciar as atividades durante o exercício

