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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 Poder Executivo  
 

Medida Provisória 565, de 24 de abril de 2012 
 
“Altera a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, para autorizar o Poder Executivo a instituir linhas de 
crédito especiais com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e 
do Centro-Oeste para atender aos setores produtivos rural, industrial, comercial e de serviços dos 
Municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder 
Executivo federal, e a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, para permitir a ampliação do valor do 
Auxílio Emergencial Financeiro”. 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro 
  

Portaria 837, de 18 de abril de 2012 
 
“Define as diretrizes e os critérios para o estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento 
Produtivo (PDP)”. 
 
Fonte: CNI 

 
Infraestrutura 
 
Energia 
 
Ministério de Minas e Energia - Agência Nacional de Energia Elétrica 
  

Resolução Normativa 484, de 17 de abril de 2012 
 
“Estabelece os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas 
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de serviços e instalações de energia elétrica para obtenção de anuência à transferência de controle 
societário, e dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 

 
Meio Ambiente 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Secretaria de Defesa Agropecuária  
 

Portaria SDA 47, de abril de 2012 
 
“Submete à consulta pública, pelo prazo de 30 dias, o Projeto de Instrução Normativa que 
regulamenta os requisitos e critérios para o uso da marca reconhecida internacionalmente para a 
certificação fitossanitária de embalagens e suportes de madeira no trânsito internacional”. 
 
Fonte: CNI 

 
Relações do Trabalho 
 

Ministério do Trabalho e Emprego - Gabinete do Ministro 
  

Portaria 723, de 23 de abril de 2012 
 

“Cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, destinado ao cadastramento das 
entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica definidas no art. 8º do Decreto no 
5.598, de 1º de dezembro de 2005”. 
 
Fonte: CNI  

 
Tributos 
 

Atos do Senado Federal  
 

Resolução 13, de 2012 
 
“Estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=26/04/2012&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=224
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=45&data=24/04/2012
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=26/04/2012&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=224


 
Nº 18 - ano IV - Departamento de Assuntos Legislativos – 27 de abril de 2012 

 

 3 

operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior.”. 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério da Fazenda - Banco Central do Brasil 
  

Resolução 4.068, de 26 de abril de 2012 
 
“Altera as condições das linhas de financiamento ao amparo do Fundo de Defesa da Economia 
Cafeeira (Funcafé) e estabelece o direcionamento dos recursos para o exercício de 2012”. 
 
Fonte: CNI 
 

Resolução 4.071, de 26 de abril de 2012 
 
“Altera a Resolução nº 3.512, de 30 de novembro de 2007, que define os critérios aplicáveis aos 
financiamentos das exportações brasileiras previstas no art. 2º-A da Lei nº 10.184, de 12 de fevereiro 
de 2001”. 
 
Fonte: CNI 
 

Resolução 4.074, de 26 de abril de 2012 
 
“Dispõe sobre a concessão de crédito decorrente do uso da sistemática de exportação indireta, 
prevista na Lei nº 9.529, de 10 de dezembro de 1997”. 
 
Fonte: CNI 
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Diário Oficial Estadual 
 

 

Assuntos Econômicos 
 
Direito do Consumidor 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Lei 17.106, de 10 de abril de 2012 
 
Disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços através de sítios de compra coletiva pela internet 
e estabelece critérios de funcionamento para essas empresas no Estado do Paraná. 
 
Fonte: DOE 19.04.2012 

 
Política Social 
 

Secretaria da Saúde 
 

Resolução SESA nº 218/2012 
 
Designa os representantes do Grupo de Trabalho Saúde Litoral, com a finalidade de articular 
instituições governamentais e não governamentais a fim de desenvolver ações para melhoria dos 
níveis sanitários do Litoral do Paraná. 
 
Fonte: DOE 20.04.2012 
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Meio Ambiente 
 
Câmara Municipal de Curitiba 
 

Lei ordinária nº 13.965, de 13 de abril de 2012 
 
Altera os §§ 1º e 4º e acrescenta §§ 6º e 7º ao Art. 4º da Lei Municipal nº 13.509, de 08 de junho de 
2010, que dispõe sobre o tratamento e destinação final diferenciada de resíduos especiais que 
especifica e dá outras providências, estabelece prazo a fabricantes, importadores e revendedores. 
 
Fonte: DOM 17.04.2012 
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