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Diário Oficial da União 
 

Assuntos Econômicos 
 

Presidência da República - Despachos da Presidenta da República 

  

Mensagem 156, de 03 de maio de 2012 

 

Encaminha ao Congresso Nacional o texto da Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012. 

 

Fonte: CNI 

 

Atos do Poder Executivo  

 

Medida Provisória 567, de 03 de maio de 2012 

 

“Altera o art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que estabelece regras para a desindexação da 

economia, e da outras providências.” 

 

Fonte: CNI 

 

Questões Institucionais 
 

Atos do Poder Legislativo  

 

Lei 12.618, de 30 de abril de 2012 

 

“Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 

efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo para a concessão de 

aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza 

a criação de 3 (três) entidades fechadas de previdência complementar, denominadas Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp- Exe), Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera dispositivos 

da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras providências”. 

 

Fonte: CNI 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=03/05/2012&jornal=1000&pagina=1&totalArquivos=2
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=03/05/2012&jornal=1000&pagina=1&totalArquivos=2
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/05/2012&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=88
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Presidência da República - Despachos da Presidenta da República  

 

Mensagem 150, de 30 de abril de 2012 

 

“Dispõe sobre o veto parcial, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 2, de 2012 (nº 

1.992/07 na Câmara dos Deputados), que "Institui o regime de previdência complementar para os servidores 

públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o limite  

máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da 

Constituição Federal; autoriza a criação de 3 (três) entidades fechadas de previdência complementar, 

denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 

(Funpresp-Exe), Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo 

(Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário 

(Funpresp-Jud); altera dispositivos da”. 

 

Fonte: CNI 

 

Relações do Trabalho 
 

Atos do Poder Legislativo  

 

Lei 12.619, de 30 de abril de 2012 

 

“Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto- Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de 2009, para 

regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e dá outras 

providências.” 

 

Fonte: CNI 

 

Presidência da República - Despachos da Presidenta da República  

 

Mensagem Nº 151, de 30 de abril de 2012 

 

“Dispõe sobre o veto parcial, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei 

nº 99, de 2007 (nº 319/09 no Senado Federal), que "Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera 

a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as 

Leis nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, e 12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/05/2012&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=88
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/05/2012&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=88
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/05/2012&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=888
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direção do motorista profissional; e dá outras providências." 

 

Fonte: CNI 

 

Atos do Poder Executivo  

 

Decreto S/N de 30 de abril de 2012 

 

“Altera o art. 1º do Decreto de 24 de novembro de 2010, que convoca a 1a Conferência Nacional de Emprego 

e Trabalho Decente.” 

 

Fonte CNI 

 

Tributos 
 

Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Subsecretaria de Tributação e Contencioso 

- Coordenação-Geral de Tributação 

  

Ato Declaratório Executivo 12, de 02 de maio de 2012 

 

“Divulga a cotação média do dólar dos Estados Unidos da América no mês de abril do ano-calendário de 2012, 

para efeito da apuração do ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.” 

 

Fonte: CNI 

 

Ministério da Fazenda - Secretária da Receita Federal do Brasil 

  

Instrução Normativa 1.267, de 27 de abril de 2012 

 

“Altera a Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 

Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi).” 

 

Fonte: CNI 

 

Taxas 

 

Ministério da Fazenda - Secretária de Arrecadação e Atendimento - Coordenação-Geral de Arrecadação e 

Cobrança - Coordenação de Arrecadação 

  

Ato Declaratório Executivo 52, de 02 de maio de 2012 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/05/2012&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=888
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=04/05/2012&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=160
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/05/2012&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=88
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=03/05/2012&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=120
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“Divulga a taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) 

para títulos federais relativa ao mês de abril de 2012.” 

 

Fonte: CNI 
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Diário Oficial Estadual 

 

Assuntos Econômicos  

 
Atos do Poder Executivo 
 

Lei nº 17.135, de 01 de maio de 2012 
 
Fixa, a partir de 1º de maio de 2012, valores do piso salarial no Estado do Paraná e sua política de 
valorização, com fundamento no inciso V, do art. 7º da Constituição Federal e na Lei Complementar 
Federal nº 103, de 14/07/2000. 
 
Fonte: DOE 02.05.2012 
 
Conselho de Administração da Junta Comercial do Estado do Paraná 
 

Resolução N° 001/2012 
 
 A partir desta data de Publicação desta Resolução passa a vigorar a Tabela de Preços de Serviços da Junta 
Comercial do Paraná, conforme os valores contidos nos documentos anexos. 
 
Fonte: DOE 30.04.2012 

 

Infraestrutura 

 
Atos do Poder Executivo 
 

Decreto nº 4.468 
 
Institui o Programa SEDU/PARANACIDADE INTERATIVO. 
 
Fonte: DOE 26.04.2012 
 

Meio Ambiente 

 
Instituto Ambiental do Paraná 
 

Portaria IAP nº 063, de 24 de abril de 2012 
 
Substituir o ANEXO I da Portaria IAP n° 021, datada de 13/02/2012, que estabelece os critérios para o 
licenciamento ambiental das atividades de movimentação, transporte e armazenamento temporário de 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=67289&indice=1&anoSpan=2012&anoSelecionado=2012&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=30%2F04%2F2012&dataFinalEntrada=30%2F04%2F2012&search=Resolu%E7%E3o+N%B0+001%2F2012&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=26%2F04%2F2012&dataFinalEntrada=26%2F04%2F2012&search=Decreto+n%BA+4.468&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=26%2F04%2F2012&dataFinalEntrada=26%2F04%2F2012&search=Portaria+IAP+n%BA+063&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
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resíduos de BHC e de outros agrotóxicos proibidos por lei no Estado do Paraná. 
 
Fonte: CNI 
 

Política Social 

 

Atos do Poder Executivo 
 

Lei nº 17.138, de 02 de maio de 2012 
 
Autoriza o Governo do Estado a firmar convênio com as entidades civis de direito privado sem fins 
lucrativos e Associações de Proteção e Assistência aos Condenados – APACs. 
 
Fonte: DOE 02.05.2012 

 

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=&dataInicialEntrada=02%2F05%2F2012&dataFinalEntrada=02%2F05%2F2012&search=Lei+n%BA+17.138%2C+de+02+de+maio+de+2012&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=

