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 OBS: No titulo de cada matéria encontra-se o link para sua integra. 

 
Diário Oficial da União 

 

Assuntos Econômicos 
 

Micro e Pequena Empresa 
 
Atos do Poder Legislativo  
 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 
 
“Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das 
Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 
2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nºs 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.”  
(Republicação em atendimento ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 139, de 10 de 
novembro de 2011) 
 
Fonte: CNI 

 
Infraestrutura 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Gabinete do Ministro 
  

Portaria Interministerial 1.027, de 31 de dezembro de 2011 
 
“Institui o Grupo de Trabalho Interministerial para a Integração de Ações no âmbito do Programa 
PROINFRA - GTI - PROINFRA.” 
 
Fonte: CNI 
 
Transporte 
 
Presidência da República - Secretaria de Aviação Civil - Agência Nacional de Aviação Civil 
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Resolução 215, de 30 de janeiro de 2012 
 
“Estabelece, para os anos de 2012 e 2013, a metodologia de cálculo do Fator X e o valor a ser aplicado 
no reajuste das tarifas aeroportuárias de embarque, pouso e permanência e dos preços unificado e de 
permanência referente aos aeroportos enquadrados na Resolução nº 180, de 25 de janeiro de 2011.” 
 
Fonte: CNI 
  

Resolução 216, de 30 de janeiro de 2012 
 
“Reajusta os tetos das tarifas aeroportuárias de embarque, pouso e permanência e dos preços 
unificado e de permanência, domésticas e internacionais, referentes aos aeroportos enquadrados na 
Resolução nº 180, de 25 de janeiro de 2011, incorpora os tetos das tarifas de armazenagem e 
capatazia e dá outras providências.” 
 
Fonte: CNI 
 
Presidência da República - Secretaria de Aviação Civil - Agência Nacional de Aviação Civil 
  

Portaria 18, de 23 de janeiro de 2012 
 
“Disciplina os requisitos mínimos para aprovação de projetos de investimento na área de 
infraestrutura, considerados prioritários no setor de Aviação Civil, e a forma de acompanhamento e 
implementação dos projetos, para efeitos do Decreto Nº 7.603, de 9 de novembro de 2011.” 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério dos Transportes - Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
  

Resolução 2.367, de 31 de janeiro de 2012 
 
“Aprova a proposta de norma que estabelece procedimentos para a elaboração de projetos de 
arrendamentos e para a revisão do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de arrendamento 
de áreas e instalações nos portos organizados.” 
 
Fonte: CNI 
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Meio Ambiente 
 
Ministério da Justiça - Fundação Nacional do Índio  
 

Instrução Normativa 02, de 03 de fevereiro de 2012 
 
“Todo e qualquer processo ou expediente deflagrado visando ao recebimento de indenização por 
benfeitoria edificada ou implantada em terra indígena decorrente da ocupação de boa-fé deverá 
seguir os critérios e o procedimento estabelecido nesta Instrução Normativa.” 
 
Fonte: CNI 

 
Política Social 
 

Educação 
 
Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação - Secretaria Executiva - Câmara de 
Educação Básica  
 

Resolução 2, de 30 de janeiro de 2012 
 
“Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.” 
 
Fonte: CNI 
 
 

Ministério da Educação - Gabinete do Ministro 
  

Portaria Normativa 02, de 01 de fevereiro de 2012 
 
“Dispõe sobre a cobrança pelas instituições de ensino superior dos valores de encargos educacionais 
no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni e do Fundo de Financiamento Estudantil - 
Fies e dá outras providências.” 
 
Fonte: CNI 
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Questões Institucionais 
 

Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Justiça 
  

Portaria 06, de 01 de fevereiro de 2012 
 
“Altera a Portaria SNJ nº 24, de 11 de outubro de 2007 e regulamenta a Prestação de Contas das 
Entidades de Utilidade Pública Federal, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e 
Organizações Estrangeiras.” 
 
Fonte: CNI 
 
Presidência da República - Advocacia-Geral da União 
  

Portaria Normativa 57, de 2 de fevereiro de 2012 
 
“Constitui Grupo de Trabalho para, em regime de colaboração, acompanhar o trâmite e analisar o 
Projeto de Lei no 8.046, de 2010, da Câmara dos Deputados (Projeto de Lei do Senado Federal nº 166, 
de 2010), que expede novo Código de Processo Civil (CPC).” 
 
Fonte: CNI 

 
Relações do Trabalho 
 

Ministério do Trabalho - Gabinete do Ministro  
 

Portaria 253, de 3 de fevereiro de 2012 
 
“Institui Grupo de Trabalho com o objetivo de discutir, elaborar e articular estratégias, plano e metas 
para implementação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Ministério do Trabalho 
e Emprego.” 
 
Fonte: CNI 
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Tributos 
 

Ministério da Fazenda - Secretaria Da Receita Federal Do Brasil 
  

Instrução Normativa 1.244, de 30 de janeiro de 2012 
 
“Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de 
tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e 
fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que 
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.” 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério da Fazenda - Secretaria Da Receita Federal Do Brasil - Subsecretaria de Arrecadação e 
Atendimento - Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança 
  

Ato Declaratório do Executivo 07, de 03 de fevereiro de 2012 
 
“Altera o Ato Declaratório Executivo Codac nº 5, de 24 de janeiro de 2011, que divulga a Agenda 
Tributária do mês de fevereiro de 2012.” 
 
Fonte: CNI 
  
Subsecretaria de Tributação e Contencioso - Coordenação-Geral de Tributação 
  

Ato Declaratório do Executivo 04, de 02 de fevereiro de 2012 
 
“Divulga a cotação média do dólar dos Estados Unidos da América no mês de janeiro do ano-
calendário de 2012, para efeito da apuração do ganho de capital na alienação de moeda estrangeira 
mantida em espécie.” 
 
Fonte: CNI 
 
Taxas 
 
Ministério da Fazenda - Secretaria Da Receita Federal Do Brasil  
 

Ato Declaratório do Executivo 06, de 01 de fevereiro de 2012 
 
“Divulga a taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
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(Selic) para títulos federais relativa ao mês de janeiro de 2012.” 
 
Fonte: CNI 
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Diário Oficial Estadual 
 

 

Questões Institucionais 
 

Atos do Poder Executivo 
 

Lei Complementar nº 142, de 23 de janeiro de 2012 
  
Altera a Lei Complementar nº 136, de 19/05/2011 (Defensoria Pública). 
 
Fonte: DOE 30.01.2012 

 

Tributos 
 
Coordenação de Receita do Estado 
 

Norma de Procedimento Fiscal 004/2012 
 
Divulga lista consolidada e atualizada dos contribuintes obrigados à EFD – Escrituração Fiscal Digital, 
prevista no Regulamento do ICMS, e adota outras providências. 
 
Fonte: DOE 30.01.2012  
 

Norma de Procedimento Fiscal 005/2012 
  
Retifica e inclui valores nas tabelas de base de cálculo para substituição tributária nas operações com 
cervejas, refrigerantes e água mineral, instituídas pela NPF n. 103/2011. 
 
Fonte: DOE 30.01.2012 
 

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=30%2F01%2F2012&dataFinalEntrada=30%2F01%2F2012&search=Lei+Complementar+N%BA+142&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=30%2F01%2F2012&dataFinalEntrada=30%2F01%2F2012&search=Norma+de+Procedimento+Fiscal+N.+004%2F2012&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=30%2F01%2F2012&dataFinalEntrada=30%2F01%2F2012&search=Norma+de+Procedimento+Fiscal+005%2F2012&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=

