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

 
Diário Oficial da União 

 

Assuntos Econômicos 
 

Atos do Congresso Nacional  
 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 10, de 2012 
 
Prorroga a vigência pelo período de sessenta dias da MPV 554/2011, que “Altera a Lei nº 11.110, de 
25 de abril de 2005, para autorizar a União a conceder subvenção econômica, sob a forma de 
equalização de parte dos custos a que estão sujeitas as instituições financeiras para contratação e 
acompanhamento de operações de microcrédito produtivo orientado e autoriza a concessão de 
subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de taxa de juros, nas operações de 
financiamento para a estocagem de álcool combustível, e altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de 
2002”. 
 
Fonte: CNI 

 
Meio Ambiente 
 
Atos do Congresso Nacional  

 
Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 14, de 2012 

 
Prorroga a vigência pelo período de sessenta dias da MPV 558/2012, que “Dispõe sobre alterações nos 
limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas 
Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, e dá 
outras providências”. 
 
Fonte: CNI 

 
 
 
 

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=27/03/2012
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=27/03/2012
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Relações do Trabalho 
 

Ministério do Trabalho e Emprego - Secretaria de Inspeção do Trabalho 
  

Portaria 313, de 23 de março de 2012 
 
“Aprova a Norma Regulamentadora n.º 35 (Trabalho em Altura)”. 
 
Fonte: CNI 

 
Tributos 
 

Atos do Congresso Nacional  
 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 12, de 2012 
 
Prorroga a vigência pelo período de sessenta dias da MPV 556/2011, que “Altera a Lei nº 10.887, de 
18 de junho de 2004, relativa à contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público, prorroga a 
vigência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária, de 
que trata a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil 
  

Instrução Normativa  1.263, de 27 de março de 2012 
 
“Altera a Instrução Normativa SRF nº 504, de 3 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre o registro 
especial a que estão sujeitos os produtores, engarrafadores, as cooperativas de produtores, os 
estabelecimentos comerciais atacadistas e importadores de bebidas alcoólicas e sobre o selo de 
controle a que estão sujeitos esses produtos”. 
 
Fonte: CNI 

 
 
 
 
 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=27/03/2012&jornal=1&pagina=140&totalArquivos=184
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=27/03/2012
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=28/03/2012&jornal=1&pagina=84&totalArquivos=248
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Secretaria de Arrecadação e Atendimento - Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação 
e Restituição 
  

Ato Declaratório Executivo  1, de 26 de março de 2012 
 
“Dispõe sobre a formalização do pedido de restituição e da declaração de compensação previstos no 
§1º do art. 8º-A da Instrução Normativa RFB nº 1.207, de 3 de novembro de 2011”. 
 
Fonte: CNI 
 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento - 
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança  
 

Ato Declaratório Executivo  20, de 28 de março de 2012 
 
“Divulga a Agenda Tributária do mês de abril de 2012.”. 
 
Fonte: CNI 
 
Impostos 
 
Atos do Poder Executivo  
 

Decreto 7.705, de 26 de março de 2012 
 
“Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011”. 
 
Fonte: CNI 
 
Taxas 
 
Ministério da Fazenda - Banco Central do Brasil 
  

Resolução 4.061, de 29 de março de 2012 
 
“Define a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para o segundo trimestre de 2012.”. 
 
Fonte: CNI 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=28/03/2012&jornal=1&pagina=86&totalArquivos=248
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=30/03/2012&jornal=1&pagina=55&totalArquivos=280
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1000&pagina=1&data=26/03/2012
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=30/03/2012&jornal=1&pagina=28&totalArquivos=280
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Ministério da Fazenda - Secretaria de Arrecadação e Atendimento  
 

Ato Declaratório Executivo 22, de 30 de março de 2012 
 
“Divulga a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mensal, referente aos meses de abril, maio e junho de 
2012, aplicável aos parcelamentos que especifica”. 
 
Fonte: CNI 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=30/03/2012&jornal=1&pagina=28&totalArquivos=280
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Diário Oficial Estadual 
 

Infraestrutura 
 
Atos do Poder Legislativo 
 

Lei n.º 17.084, de 13 de março de 2012 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar e 
aproveitamento de águas de chuva na construção de prédios públicos, bem como sobre a utilização 
de telhados ambientalmente corretos. 
 
Fonte: DOE 26.03.2012 

 
Meio Ambiente 
 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
 

Resolução conjunta SEMA/IAP nº 004/2012 
 
Altera a definição da redação da alínea “p” e acrescenta a definição de Autorização Ambiental no art. 
2º, acrescenta parágrafos no art. 8º, suprime a alínea “b” do inciso I, e suprime a palavra autorização 
da alínea “d” do inciso I do art.9º da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº. 009/2010, que estabelece 
procedimentos para licenciamentos de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica no Estado do Paraná, e dá outras providências. 
 
Fonte: DOE 28.03.2012 
 
Política Social 
 

Saúde 
 
Atos do Poder Legislativo 

 
Lei n.º 17.083, de 13 de março de 2012 

 
Obriga a adoção de medidas de segurança que evitem a troca de sangue em casos de transfusão nas 

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=26%2F03%2F2012&dataFinalEntrada=26%2F03%2F2012&search=Lei+n.%BA+17.084%2C+de+13+de+mar%E7o+de+2012&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=28%2F03%2F2012&dataFinalEntrada=28%2F03%2F2012&search=Resolu%E7%E3o+conjunta+SEMA%2FIAP+n%BA+004%2F2012&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=26%2F03%2F2012&dataFinalEntrada=26%2F03%2F2012&search=Lei+n.%BA+17.083%2C+de+13+de+mar%E7o+de+2012&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
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dependências de hospitais públicos ou privados, casas de saúde e maternidade, no âmbito do Estado 
do Paraná. 
 
Fonte: DOE 26.03.2012 

 


