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Diário Oficial da União 

 

Assuntos Econômicos 
 

Atos do Poder Legislativo  
 

Lei 2.522, de 11 de novembro de 2011 
 
“Altera a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010”. - D.O.U. de 14/11/2011 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério da Integração Nacional - Gabinete do Ministro  
 

Portaria 823, de 17 de novembro de 2011 
 
“Altera a Portaria nº 568, de 5 de agosto de 2011, que estabelece as diretrizes e orientações gerais 
para a definição, pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(CONDEL/SUDENE), das diretrizes e prioridades, com vistas à elaboração da proposta de programação 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para o exercício de 2012”.  
 
Fonte: CNI 
 

Portaria 824, de 17 de novembro de 2011 
 
“Altera a Portaria nº 569, de 5 de agosto de 2011, que estabelece as diretrizes e orientações gerais 
para a definição, pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(CONDEL/SUDAM), das diretrizes e prioridades, com vistas à elaboração da proposta de programação 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para o exercício de 2012”.  
 
Fonte: CNI 
 

Portaria 825, de 17 de novembro de 2011 
 
“Altera a Portaria nº 685, de 21 de setembro de 2011, que estabelece as diretrizes e orientações 
gerais para a definição, pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (CONDEL/SUDECO), das diretrizes e prioridades, com vistas à elaboração da proposta de 
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programação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para o exercício de 
2012”. 
 
Fonte: CNI 
 
 
Atos do Congresso Nacional  
 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 43 de 2011 
 
Prorroga pelo período de sessenta dias a vigência da Medida Provisória nº 544, de 29 de setembro de 
2011, que "Estabelece normas especiais para as compras, as contratações de produtos, de sistemas de 
defesa, e de desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, e dispõe sobre regras de incentivo 
à área estratégica de defesa e dá outras providências". 
 
Fonte: CNI 
 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 44 de 2011 
 
Prorroga pelo período de sessenta dias a vigência da Medida Provisória nº 545, de 29 de setembro de 
2011, que "Altera a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para 
a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante - FMM; altera a Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nº 11.434, de 28 de dezembro de 2006, nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005, nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e nº 8.685, de 20 de julho de 
1993; altera a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS na cadeia produtiva do café, institui o Programa Cinema Perto de Você, e 
dá outras providências".  
 
Fonte: CNI 
 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 45 de 2011 
 
Prorroga pelo período de sessenta dias a vigência da Medida Provisória nº 546, de 29 de setembro de 
2011, que "Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no exercício de 2011, com o objetivo de fomentar as exportações do País, altera a Lei 
nº 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá outras providências". 
 
Fonte: CNI 
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Comércio Exterior 
 

Presidência da República - Conselho de Governo - Câmara de Comércio Exterior  
 

Resolução 88, de 11 de novembro de 2011 
 
“Prorroga o prazo para apresentação do primeiro projeto de modernização e consolidação da 
legislação relativa ao comércio exterior, de que trata a Resolução nº 44, de 11 de julho de 2011”. - 
D.O.U. de 14/11/2011 
 
Fonte: CNI 
 
 
 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Secretaria de Comércio Exterior  
 

Portaria 38, de 10 de novembro de 2011 
 
“Altera dispositivos da Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, em razão da implantação do 
SISCOMEX Exportação, em ambiente web”. - D.O.U. de 14/11/2011 
 
Fonte: CNI  
 

Portaria 39, de 10 de novembro de 2011 
 
“Dispõe sobre procedimento especial de verificação de origem não preferencial para fins de aplicação 
do disposto no art. 3º da Resolução CAMEX nº 80, de 9 de novembro de 2010”. - D.O.U. de 
16/11/2011 
 
Fonte: CNI 
 

Presidência da República - Conselho de Governo - Câmara de Comércio Exterior  
 

Resolução 89, de 17 de novembro de 2011 
 
“Nega provimento aos pedidos de reconsideração apresentados face à Resolução CAMEX nº 75, de 5 
de outubro de 2011”.  
 
Fonte: CNI 
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Resolução 90, de 17 de novembro de 2011 
 
“Nega conhecimento ao pedido de reconsideração apresentado face à Resolução CAMEX nº 71, de 20 
de setembro de 2011”. 
 
Fonte: CNI 
 

Resolução 92, de 17 de novembro de 2011 
 
“Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras 
de diisocianato de tolueno (TDI-80/20), originárias dos EUA e da Argentina”. 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Subsecretaria de Tributação e 
Contencioso - Coordenação-Geral de Tributação  
 

Ato Declaratório Executivo 33, de 17 de novembro de 2011 
 
“Divulga o valor do dólar dos Estados Unidos da América para efeito da apuração da base de cálculo 
do Imposto sobre a Renda, no caso de rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, no mês 
de dezembro de 2011”. 
 
Fonte: CNI 
 
Política Agroindustrial 
 
Ministério da Pesca e Aquicultura - Gabinete do Ministro  
 

Portaria 335, de 16 de novembro de 2011(*) 
 
“Institui regras e critérios para a seleção de propostas e entidades, através de chamamento público, 
visando à celebração de convênios, contratos de repasse ou termo de parceria para a execução de 
programas, projetos e atividades de interesse recíproco”. (*) Republicada por ter saído no DOU de 17-
11-2011, seção 1, págs. 82 e 83, com incorreções. 
 
Fonte: CNI 
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Política Industrial 
 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  - Gabinete do Ministro  
 
Retificações na Portaria Interministerial MDIC/MCTI 245, de 30 de setembro de 2011  
 
No caput do artigo 6º. No § 3º do artigo 6º. No item II do § 3º do artigo 6º. No § 3º do artigo 7º. 
 
Fonte: CNI 

 
Infraestrutura 
 
Ministério da Cultura  
 

Portaria 108, de 17 de novembro de 2011 
 
“Altera o Manual de Instruções para Contratação e Execução das Praças dos Esportes e da Cultura - 
PECs, a serem apoiadas com recursos de financiamento da segunda etapa do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC 2”. 
 
Fonte: CNI 

 
Meio Ambiente 
 
Ministério do Meio Ambiente - Gabinete da Ministra  
 

Portaria 452, de 17 de novembro de 2011 
 
Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, na forma do Anexo a 
esta Portaria.  
 
Fonte: CNI 
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Política Social 
 

Educação 
 
Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Conselho Deliberativo  
 

Resolução 61, de 11 de novembro de 2011 
 
“Estabelece orientações, critérios e procedimentos para a transferência de recursos financeiros para a 
oferta de bolsas-formação em cursos de educação profissional e tecnológica vinculados aos serviços 
nacionais de aprendizagem, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), bem como para a execução e a prestação de contas desses recursos, a partir de 2011”. - 
D.O.U. de 14/11/2011  
 
Fonte: CNI 
 

Resolução 62, de 11 de novembro de 2011 
 
“Estabelece critérios e procedimentos para a descentralização de créditos orçamentários às 
instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica visando a oferta de 
bolsas-formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 
Pronatec”. - D.O.U. de 14/11/2011 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Conselho Deliberativo  
 

Resolução 63, de 16 de novembro de 2011 
 
“Autoriza destinação de recursos financeiros, em 2012, nos moldes e sob a égide do normativo do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) que estiver em vigor no referido exercício, às escolas 
públicas estaduais e distritais de ensino médio selecionadas pelas respectivas secretarias de educação 
que aderirem ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), com vistas a apoiar e fortalecer o 
desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nesse nível de ensino”. 
 
Fonte: CNI 
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Atos do Poder Executivo  
 

Decreto 7.611, de 17 de novembro de 2011(*) 
 
“Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 
providências”. (D.O.U. Edição Extra de 18/11/11)  
(*) Republicado por ter saído com incorreção no DOU nº 221, de 18-11-2011, Seção 1, pág. 12. 
 
Fonte: CNI 
 

Medida Provisória 7.612, de 17 de novembro de 2011 
 
“Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite”. 
 
Fonte: CNI 
 
Saúde 
 
Ministério da Saúde Gabinete do Ministro  
 

Portaria 2.672, de 16 de novembro de 2011 
 
“Institui o Comitê Nacional de Assessoramento e Apoio ás Ações de Saúde do Plano Nacional para 
Pessoas com Deficiência”. 
 
Fonte: CNI 

 
Questões Institucionais 
 
Atos do Poder Legislativo  
 

Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 
 
“Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 
2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei 
nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 
providências”. (D.O.U. Edição Extra de 18/11/11)  
Origem: PLC 41/10 (PL 219/03) – Com Veto (Mensagem nº 523) 
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Fonte: CNI 
 
 

Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011 
 
“Cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República”. (D.O.U. 
Edição Extra de 18/11/11)  
Origem:PLC 88/11 (PL7376/10) 
 
Fonte: CNI 
 
Relações do Trabalho 
 

Ministério do Trabalho e Emprego - Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
 

Resolução 676, de 9 de novembro de 2011 
 
“Aprova os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, para o exercício de 2012, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2013/2015, 
e dá outras providências. 
 
Fonte: CNI 

 
Tributos 
 

Ministério da Fazenda - Banco Central do Brasil - Diretoria Colegiada  
 

Circular 3.563, de 11 de novembro de 2011 
 
“Altera a Circular nº 3.360, de 12 de setembro de 2007, que estabelece os procedimentos para o 
cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições ponderadas por 
fator de risco (PEPR), e a Circular nº 3.512, de 25 de novembro de 2010, que dispõe sobre o 
pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito”. - D.O.U. de 14/11/2011  
 
Fonte: CNI 
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Ministério da Fazenda - Banco Central do Brasil - Diretoria Colegiada  
 

Circular 3.564, de 16 de novembro de 2011 
 
“Altera o Anexo ao Regulamento do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) divulgado pela 
Circular Nº 3.232, de 6 de abril de 2004”. 
 
Fonte: CNI 
 
 
 
 

Comissão de Valores Mobiliários  
 

Instrução 509, de 16 de novembro de 2011 
 
“Acrescenta artigos à Instrução CVM Nº 308, de 14 de maio de 1999, e altera artigos e anexo da 
Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009”.  
 
Fonte: CNI 
 
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 

Instrução Normativa 1.210, de 16 de novembro de 2011 
 
“Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 
 
 

Medida Provisória 550, de 17 de novembro de 2011 
 
“Altera a Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras para operações de crédito destinadas à população de 
baixa renda e a microempreendedores, e dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 
 
Atos do Poder Executivo 
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Retificações Decreto 7.604, de 10 de novembro de 2011 

 
“Altera o Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011, que regulamenta os arts. 5º e 6º da Medida 
Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011, e dá outras providências”. (D.O.U. Edição Extra de 
18/11/11) 
 
Fonte: CNI 
 
Imposto 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Medida Provisória 7.614, de 17 de novembro de 2011 
 
“Reduz a zero as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre produtos 
utilizados por pessoas com deficiência”. 
 
Fonte: CNI 
 
Atos do Poder Executivo  
 

Medida Provisória 549, de 17 de novembro de 2011 
 
“Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEPImportação e da COFINS - Importação 
incidentes sobre a importação e a receita de venda no mercado interno dos produtos que menciona”. 
 
Fonte: CNI  
 
Taxas 
 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - Subsecretaria de Tributação e Contencioso - Coordenação-
Geral de Tributação  
 

Ato Declaratório Executivo 32, de 11 de novembro de 2011 
 
Para fins de determinação do lucro real, no reconhecimento das variações monetárias decorrentes de 
atualizações de créditos ou obrigações em moeda estrangeira, quando da elaboração do balanço 
relativo ao mês de outubro de 2011, na apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas em geral, 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=18/11/2011&jornal=1000&pagina=6&totalArquivos=12
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=18/11/2011&jornal=1&pagina=13&totalArquivos=204
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=18/11/2011&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=204
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/11/2011&jornal=1&pagina=24&totalArquivos=64


 
Nº 44 - ano III - Departamento de Assuntos Legislativos – 21 de novembro de 2011 

 

 11 

serão utilizadas as taxas de compra e de venda disponíveis no Sistema de Informações Banco Central 
(Sisbacen), em 31 de outubro de 2011. - D.O.U. de 16/11/2011 
 
Fonte: CNI 
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Diário Oficial Estadual 
 

 

Política Social 
 

Educação 
 
Secretaria de Estado da Educação 
  

Resolução 4901/2011 – GS/SEED 
 
Estabelece para a Rede Pública Estadual de Educação Básica e para a Rede Conveniada, o Calendário 
Escolar para o ano de 2012, conforme anexo. 
 
Fonte: Fonte DOE 11.11.2011 
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