
 
Nº 47 - ano III - Departamento de Assuntos Legislativos – 12 de dezembro de 2011 

 

 1 

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

 
Diário Oficial da União 

 

Assuntos Econômicos 
 

Ministério da Fazenda - Comissão de Valores Mobiliários  
 

Instrução 510, de 5 de dezembro de 2011 
 
“Dispõe sobre o cadastro de participantes do mercado de valores mobiliários”. 
 
Fonte: CNI 
 
Atos do Poder Executivo  
 

Decreto 7.635, de 5 de dezembro de 2011 
 
“Altera o Estatuto Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
aprovado pelo Decreto nº 4.418, de 11 de outubro de 2002”. 
 
Fonte: CNI 
 
Atos do Congresso Nacional 
 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 46, de 2011 
 
Prorroga pelo período de sessenta dias, a vigência da Medida Provisória nº 547, de 11 de outubro de 
2011, que "Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
e a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010". 
 
Fonte: CNI 
 
Superintendência de Seguros Privados 
  

Resolução 241, de 1º de dezembro de 2011 
 
“Dispõe sobre transferências de riscos, em operações de resseguro e de retrocessão, com pessoas não 
abrangidas pelos incisos I e II do art. 9º da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007, e 
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sobre os critérios para comprovação da insuficiência de oferta de capacidade do mercado 
ressegurador”. 
 
Fonte: CNI 
  

Resolução 242, de 6 de dezembro de 2011 
 
“Altera e consolida as regras para o pagamento de indenizações referentes a despesas de assistência 
médica e suplementares - DAMS cobertas pelo seguro DPVAT e dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 
  

Resolução 243, de 6 de dezembro de 2011 
 
“Dispõe sobre sanções administrativas no âmbito das atividades de seguro, cosseguro, resseguro, 
retrocessão, capitalização, previdência complementar aberta, de corretagem e auditoria 
independente; disciplina o inquérito e o processo administrativo sancionador no âmbito da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e das entidades autorreguladoras do mercado de 
corretagem e dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 
  

Resolução 244, de 6 de dezembro de 2011 
 
“Dispõe sobre as operações de microsseguro, os corretores e os correspondentes de microsseguro e 
dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 
 
Presidência da República - Despachos da Presidenta da República  
 

Mensagem 545, de 7 de dezembro de 2011 
 
Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei que "Altera o Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para dispor sobre a medida cautelar de 
indisponibilidade de bens, direitos e valores; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal; e altera as Leis nº 9.613, de 3 de março de 1998, e nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006". 
 
Fonte: CNI 
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Atos do Poder Legislativo 
 

Lei 12.534, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
crédito suplementar no valor de R$ 90.980.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”.  
 
Fonte: CNI 
 

Lei 12.535, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Abre ao Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 
445.643.156,00, em favor de empresas estatais, e reduz o Orçamento de Investimento de empresas 
estatais no valor global de R$ 179.719.447,00, para os fins que especifica”. 
 
Fonte: CNI 
  

Lei 12.536, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito especial 
no valor global de R$ 16.500.000,00, para os fins que especifica, e dá outras providências”.  
 
Fonte: CNI 
 

Lei 12.537, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e de Operações Oficiais de Crédito, crédito especial no valor global de R$ 300.000.000,00, para os fins 
que especifica, e dá outras providências”.  
 
Fonte: CNI 
 

Lei 12.538, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Abre ao Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 
1.124.446.832,00, em favor de empresas estatais, para os fins que especifica”. 
 
Fonte: CNI 
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Lei 12.539, de 8 de dezembro de 2011 

 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no 
valor de R$ 71.758.918,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
 
Fonte: CNI 
  

Lei 12.540, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, 
do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor 
global de R$ 1.993.575.303,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
 
Fonte: CNI 
 

Lei 12.541, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Pesca 
e Aquicultura, crédito suplementar no valor global de R$ 403.725.000,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.  
 
Fonte: CNI 
 

Lei 12.542, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no 
valor de R$ 10.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.  
 
Fonte: CNI 
 

Lei 12.543, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Autoriza o Conselho Monetário Nacional, para fins de política monetária e cambial, a estabelecer 
condições específicas para negociação de contratos derivativos; altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, o inciso IV do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, os 
arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004; e 
dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 
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Lei 12.544, de 8 de dezembro de 2011 

 
“Altera a redação do art. 12 da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso 
semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos, para atualizar o 
valor da multa administrativa devida pelas infrações àquela Lei”. 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Exterior Secretaria de Comércio e Serviços – 
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
 

Instrução Normativa 119, de 9 de dezembro de 2011 
 
“Dispõe sobre a especificação de atos integrantes da Tabela de Preços dos Serviços prestados pelos 
órgãos do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM, e dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 
 
Comércio Exterior 
 
Ministério das Relações Exteriores - Secretaria-Geral das Relações Exteriores - Subsecretaria-Geral 
das Comunidades Brasileiras no Exterior - Departamento de Imigração e Assuntos Jurídicos - Divisão 
de Atos Internacionais  
 

Ajuste Complementar 
 
Ajuste Complementar ao acordo básico de cooperação científica e técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guatemala para a implementação do 
projeto cozinha Brasil-Guatemala. 
 
Fonte: CNI 
 
Presidência da República - Conselho de Governo – Câmara de Comércio Exterior  
 

Resolução 94, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC, a Lista de 
Exceções à TEC e a Lista de Exceções de Bens de Informática e Telecomunicações - BIT para adaptação 
às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2012)”. 
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Fonte: CNI 
 
Micro e Pequena Empresa 
 
Ministério da Fazenda - Comitê Gestor do Simples Nacional - Secretaria Executiva  
 

Portaria 6, de 2 de dezembro de 2011 
 
“Divulga o Regulamento do Prêmio Simples Nacional e Empreendedorismo”. 
 
Fonte: CNI 
 
Política Agroindustrial 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Companhia Nacional de Abastecimento  
 

Processo Administrativo 21200.002015/2010-14 
 
Aprova o “Regulamento Operacional do Programa de Subvenção aos Produtores de cana-de-açúcar na 
região Nordeste, exclusivamente para a safra 2009/2010”. 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  
 

Instrução Normativa 70, de 6 de dezembro de 2011 
 
“Dispõe sobre a aquisição e arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira residente no 
País e pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, e dá outras providências”. 
 
Fonte: CNI 

 
Infraestrutura 
 
Atos do Poder Executivo  
 

Decreto 7.634, de 5 de dezembro de 2011 
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“Discrimina ações do Programa Territórios da Cidadania a serem executadas por meio de 
transferência obrigatória, no exercício de 2011”.  
 
Fonte: CNI 
 
Ministério de Minas e Energia - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
 

Resolução 65, de 9 de dezembro de 2011 
 
Objetiva a regulamentação das especificações dos óleos diesel de uso rodoviário. 
 
Fonte: CNI  
 

Resolução 66, de 9 de dezembro de 2011 
 
Dispõe sobre aquisição de biodiesel ou etanol hidratado combustível, dentre outros. 
 
Fonte: CNI 

 
Meio Ambiente 
 
Atos do Poder Legislativo  
 

Lei 12.533, de 2 de dezembro de 2011 
 
“Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas”. 
 
Fonte: CNI 
 

Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer das 
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981”.  
Origem: PLC 1/2010 (PLP 12/2003) 
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Fonte: CNI 
 
Ministério do Meio Ambiente - Serviço Florestal Brasileiro  
 

Resolução 6, de 6 de dezembro de 2011 
 
“Estabelece os parâmetros para a fixação do valor da garantia dos contratos de concessão florestal 
federais e as hipóteses e formas da sua execução”. 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério do Meio Ambiente - Gabinete da Ministra  
 

Portaria Conjunta 472, de 9 de dezembro de 2011 
 
“Estabelece o apoio e cooperação mútua entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e o Serviço Florestal Brasileiro- SFB para a gestão das 
Florestas Nacionais que elenca, visando a sua implantação efetiva para fins do manejo florestal 
sustentável de seus recursos, por meio da instituição da Comissão de Apoio a Gestão das Florestas 
Nacionais, e dá outras providências. 
 
Fonte: CNI  
 
Conselho Nacional do Meio Ambiente  
 

Resolução 434, de 9 de dezembro de 2011 
 
“Institui o calendário de Reuniões Ordinárias do CONAMA para o ano de 2012”. 
 
Fonte: CNI 
 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  
 

Portaria 101, de 6 de dezembro de 2011 
 
“Aprova o Plano de Manejo Reserva Particular do Patrimônio Natural- RPPN Serra do Tombador, no 
Município de Cavalcante, no Estado de Goiás”. 
 
Fonte: CNI 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
 

Instrução Normativa 56, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Regulamenta a Produção, a Comercialização e a Utilização de Sementes e Mudas de Espécies 
Florestais, Nativas e Exóticas, visando garantir sua procedência, identidade e qualidade”. 
 
Fonte: CNI 
 
Atos do Poder Executivo  
 

Decreto 7.640, de 9 de dezembro de 2011 
 
“Altera o art. 152 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para 
apuração destas infrações.”. (Prorrogação da suspensão das multas por desmatamento) 
 
Fonte: CNI 

 
Política Social 
 

Educação 
 
Ministério da Educação  
 

Portaria 324, de 28 de novembro de 2011(*) 
 
Divulgar a relação dos Parceiros Ofertantes que firmaram Termo de Cooperação ou Termo de Adesão 
ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), considerados aptos a 
receber recursos financeiros, em parcela única, para custeio de Bolsas-Formação no âmbito do 
Programa, no exercício de 2011, na forma do Anexo I desta Portaria. (*) Republicada por ter saído, no 
DOU de 29-11-2011, Seção I, pagina 17, com incorreção no original. 
 
Fonte: CNI 
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Relações do Trabalho 
 

Ministério do Trabalho e Emprego - Gabinete do Ministro  
 

Portaria 2.451, de 2 de dezembro de 2011 
 
 “Altera o caput e Inciso I do art. 3º, o Inciso I do art. 22; acrescenta os parágrafos 2º e 3º ao art. 3º; e 
renumera o parágrafo único do art. 3º, todos da Portaria Ministerial nº 186, de 10 de abril de 2008”. 
 
Fonte: CNI 
 
Secretaria de Inspeção do Trabalho  
 

Portaria 291, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Altera o Anexo 13-A (Benzeno) da Norma Regulamentadora nº 15 (Atividades e Operações 
Insalubres) e a Portaria SIT nº 207, de 11 de março de 2011”. 
 
Fonte: CNI 
 

Portaria 292, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Altera o Anexo I (Lista de Equipamentos de Proteção Individual) da Norma Regulamentadora nº 06 
(Equipamento de Proteção Individual)”. 
 
Fonte: CNI 
  

Portaria 293, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Insere o Anexo XII da Norma Regulamentadora nº 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos)”. 
 
Fonte: CNI 
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Tributos 
 

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

Ato Declaratório Executivo 84, de 1º de dezembro de 2011 
 
“Credencia o Banco Cooperativo do Brasil S/A para compor a Rede Arrecadadora do Simples 
Nacional”. 
 
Fonte: CNI  
 

Ato Declaratório Executivo 85, de 1° de dezembro de 2011 
 
“Torna fora de uso o código de receita 7905 - IOF - Aquisição de Títulos ou Valores Mobiliários e altera 
a denominação do código de receita 6854”. 
 
Fonte: CNI 
 

Ato Declaratório Executivo 86, de 1º de dezembro de 2011 
 
“Dispõe sobre a instituição de códigos de receita para os casos que especifica”. 
 
Fonte: CNI 
  

Ato Declaratório Executivo 87, de 1º de dezembro de 2011 
 
“Dispõe sobre a instituição de códigos de receita para os casos que especifica”. 
 
Fonte: CNI 
 
Subsecretaria de Tributação e Contencioso - Coordenação-Geral de Tributação  
 

Ato Declaratório Executivo 34, de 1° de dezembro de 2011 
 
“Divulga a cotação média do dólar dos Estados Unidos da América no mês de novembro do ano-
calendário de 2011, para efeito da apuração do ganho de capital na alienação de moeda estrangeira 
mantida em espécie”. 
 
Fonte: CNI 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=05/12/2011&jornal=1&pagina=71&totalArquivos=168
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=05/12/2011&jornal=1&pagina=71&totalArquivos=168
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=05/12/2011&jornal=1&pagina=71&totalArquivos=168
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=05/12/2011&jornal=1&pagina=71&totalArquivos=168
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=05/12/2011&jornal=1&pagina=72&totalArquivos=168


 
Nº 47 - ano III - Departamento de Assuntos Legislativos – 12 de dezembro de 2011 

 

 12 

 
Presidência da República - Despachos da Presidenta da República  
 

Mensagem 544, de 5 de dezembro de 2011 
 
Proposta ao Senado Federal para que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Rondônia e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do "Projeto de 
Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial - Profisco". 
 
Fonte: CNI 
 
Ministério da Fazenda - Banco Central do Brasil  
 

Circular 3.566, de 8 de dezembro de 2011 
 
“Define critérios para aferição do cumprimento de exigibilidade de aplicação dos depósitos à vista em 
operações de microcrédito e estabelece procedimentos para remessas de informações relativas a 
essas operações”. 
 
Fonte: CNI 
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Diário Oficial Estadual 
 

 

Meio Ambiente 
 
Instituto Ambiental do Paraná 
 

Portaria nº 246, de 31 de outubro de 2011 
 
Aprovar o Manual de Fiscalização Ambiental (versão 2011) elaborado pela equipe designada através 
da Portaria IAP nº 097/2011. 
 
Fonte: DOE 07.12.2011 
 

Portaria nº 271, de 05 de dezembro de 2011 
 
Prorroga por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo de entrega da análise dos processos referentes ao 
licenciamento ambiental das áreas e tecnologias para tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos urbanos no Município de Maringá, conforme Portaria IAP nº 182, de 30 de agosto de 2010 
(DIOE nº 8545 DE 06/09/2011). 
 
Fonte: 07.12.2011 
 
Infraestrutura 
 
Energia 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Lei nº 16.988, de 05 de dezembro de 2011 
  
Autoriza a construção das Usinas Hidrelétricas denominadas São João e Cachoeirinha, localizadas no 
Rio Chopim, na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, nos municípios de Clevelândia e Honório Serpa. 
 
Fonte: DOE 06.12.2011 
 
 

http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2561
http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2560
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=62609&indice=1&anoSpan=2011&anoSelecionado=2011&isPaginado=true
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Questões Institucionais 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Lei nº 16.971, de 05 de dezembro de 2011 
  
Dispõe sobre a vedação para ocupar cargos ou funções, no âmbito do Estado do Paraná. 
 
Fonte: DOE 06.12.2011 
 
Política Social  
 

Secretaria de Estado da Fazenda 
 

Resolução Nº 96/2011 
 
Aprova o Regimento Interno da Corregedoria (COR) da Coordenação da Receita do Estado (CRE), 
órgão diretamente subordinado ao Diretor da CRE, nos termos do Anexo Único. 
 
Fonte: DOE 02.12.2012 
 
Saúde 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Lei nº 16.959, de 05 de dezembro de 2011 
  
Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização dos óculos utilizados para os filmes em terceira 
dimensão (3D). 
 
Fonte: DOE 06.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=62589&indice=1&anoSpan=2011&anoSelecionado=2011&isPaginado=true
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&dataInicialEntrada=02%2F12%2F2011&dataFinalEntrada=02%2F12%2F2011&numero=&search=Resolu%E7%E3o+N%BA+96%2F2011&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=62575&indice=1&anoSpan=2011&anoSelecionado=2011&isPaginado=true


 
Nº 47 - ano III - Departamento de Assuntos Legislativos – 12 de dezembro de 2011 

 

 15 

Tributos 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Lei nº 16.987, de 05 de dezembro de 2011 
  
Estabelece prazo de validade e eficácia da Certidão Liberatória para efeito de Transferências 
Voluntárias de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Fonte: DOE 06.12.2011 
 
Imposto 
 
Coordenação de Receita do Estado 
 

Norma de Procedimento Fiscal 098/2011 
 
Divulga lista consolidada e atualizada dos contribuintes obrigados à EFD – Escrituração Fiscal Digital, 
prevista no Regulamento do ICMS, e adota outras providências. 
 
Fonte: DOE 06.12.2011 
 
Atos do Poder Executivo 
 

Decreto nº 3.405 
 
Ficam estabelecidos para o exercício de 2012, os índices de participação dos municípios paranaenses 
no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
conforme Anexo.  
 
Fonte: DOE 07.12.2011  

 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=62608&indice=1&anoSpan=2011&anoSelecionado=2011&isPaginado=true
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&dataInicialEntrada=06%2F12%2F2011&dataFinalEntrada=06%2F12%2F2011&numero=&search=Norma+de+Procedimento+Fiscal+098%2F2011&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
http://celepar7cta.pr.gov.br/SEEG/sumulas.nsf/2b08298abff0cc7c83257501006766d4/a1c20fefb7588aa88325795f0061458e?OpenDocument

