
EMENTÁRIO DE NORMAS/ AGOSTO 2011.

LEI FEDERAL

Lei Federal nº 12.462, de 04/08/2011. Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; altera a Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a 
legislação  da  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  (Anac)  e  a  legislação  da  Empresa  Brasileira  de  Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e 
cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera 
as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 
11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida 
Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. In: 
DOU 05/08/2011. 

Lei Federal nº 12.465, de 12/08/2011. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 
2012 e dá outras providências. In: DOU 15/08/2011.

Lei Federal nº 12.466, de 24/08/2011. Acrescenta arts. 14-A e 14-B à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências”, para dispor sobre as comissões intergestores do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems) e suas respectivas composições, e dar outras providências. . In: DOU 25/08/2011. 

Lei Federal nº 12.469, de 26/08/2011. Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física e altera as Leis  nºs 11.482, de 31 de maio de 2007, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 9.656, de 3 de junho de 1998, e 10.480, de 2 de julho de 2002. In: DOU 29/08/2011.

Lei Federal nº 12.470, de 31/08/2011. Altera os arts. 21 e 24 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
o  Plano  de  Custeio  da  Previdência  Social,  para  estabelecer  alíquota  diferenciada  de  contribuição  para  o 
microempreendedor  individual  e  do  segurado  facultativo  sem  renda  própria  que  se  dedique  exclusivamente  ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda; altera os arts. 16, 72 e 
77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social, para incluir 
o filho ou o irmão que tenha deficiência intelectual ou mental como dependente e determinar o pagamento do salário-
maternidade devido à empregada do microempreendedor individual diretamente pela Previdência Social; altera os 
arts. 20 e 21 e acrescenta o art. 21-A à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social,  
para alterar regras do benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência; e acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 
968 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para estabelecer trâmite especial e simplificado para o 
processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual. In: DOU 01/09/2011.

DECRETO FEDERAL

Decreto Federal nº 7.546, de 02/08/2011. Regulamenta o disposto nos §§ 5º a 12 do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e institui a Comissão Interministerial de Compras Públicas. In: DOU 03/08/2011.

DECRETO ESTADUAL

Decreto Estadual nº 13.148, de 08/08/2011. Regulamenta a Lei nº 11.362, de 26 de janeiro de 2009, que instituiu a 
Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo. In: DOE 09/08/2011.

Decreto Estadual  nº 13.150, de 09/08/2011. Promove o registro do bem de valor cultural  que indica e dá outras 
providências. In: DOE 10/08/2011.

Decreto Estadual nº 13.167,  de 11/08/2011. Institui o Programa Estadual de Inclusão Socioprodutiva - Vida Melhor. 
In: DOE 12/08/2011
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Decreto Estadual nº 13.168, de 12/08/2011. Regulamenta a Lei Estadual nº 12.044, de 04 de janeiro de 2011, que 
dispõe sobre o Sistema de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Veículos do Estado da Bahia - SHI, 
e dá outras providências. In: DOE 13 e 14/08/2011.

Decreto Estadual nº 13.169, de 12/08/2011. Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências. In: DOE 13 e 14/08/2011. In:  
DOE 18/08/2011 (Republicação)

Decreto Estadual nº 13.191, de 16/08/2011. Regulamenta a Avaliação de Desempenho e a concessão de variação da 
Gratificação de Incentivo ao Desempenho - GID para os servidores efetivos, empregados públicos, ocupantes de cargo 
em comissão ou função gratificada e contratados através do Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, em 
exercício nas Unidades da Rede Própria sob Gestão Direta, na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB, nas 
Diretorias Regionais de Saúde - DIRES e na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA e dá 
outras providências. In: DOE 17/08/2011. 

Decreto Estadual nº 13.192, de 18/08/2011. Regulamenta a Gratificação de Serviços Penitenciários, instituída pela Lei 
nº 7.209, de 20 de novembro de 1997, a promoção dos servidores do Grupo Ocupacional Serviços Penitenciários, e dá 
outras providências. In: DOE 19/08/2011. 

Decreto  Estadual  nº  13.202,  de  19/08/2011.  Regulamenta  o artigo  18 da  Lei  nº  8.261,  de 29 de  maio de 2002, 
dispondo sobre os critérios e procedimentos do processo seletivo interno a ser realizado pela unidade escolar, requisito 
para o preenchimento dos cargos de Diretor e Vice-diretor das Unidades Escolares do Estado da Bahia, e dá outras 
providências. In: DOE 20 e 21/08/2011.

Decreto Estadual nº 13. 212, de 24/08/2011. Estabelece diretrizes para a concessão de estágios para estudantes de 
nível médio, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado da Bahia. In: DOE 
25/08/2011.

Decreto Estadual nº 13.213, de 24/08/2011. Homologa a Resolução que indica e dá outras providências. In:  DOE 
25/08/2011. 

Decreto  Estadual  nº  13.230,  de  25/08/2011. Dispõe  sobre  a  ocupação  de  imóveis  pelos  órgãos  e  entidades  da 
Administração Pública do Poder Executivo Estadual. In: DOE 26/08/2011. 

Decreto Estadual nº 13.244, de 29/08/2011. Institui a Rede de Consultores Internos em Tecnologias de Gestão do 
Estado da Bahia, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Estadual. In: DOE 30/08/2011.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA

Projeto  de  Lei  nº  19.394/2011.  Institui  mudanças  no  Sistema  de  Assistência  à  Saúde  dos  Servidores  Públicos 
Estaduais – PLANSERV e altera a Lei nº 9.528, de 22 de junho de 2005. In: DOE 17/08/2011:7 (Cad 3).

Projeto de Lei nº 19.435/2011. Institui o Plano Plurianual – PPA do Estado da Bahia para o quadriêncio 2012-2015. 
In: DOE 31/08/2011: 6 (Cad 3)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB - BA

Instrução Normativa Conjunta SESAB/ SAEB nº 001, de 29/08/2011. Dispõe sobre a jornada de trabalho, as escalas 
de trabalho, o registro e o controle da frequência dos servidores da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB. 
In: DOE 30/08/2011: 6

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA – SEFAZ-BA

Portaria  SEFAZ nº  297/2011.  Cria  Unidade  Gestora  na  estrutura  da  Administração  Pública  Estadual.  In:  DOE 
10/08/2011.
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Portaria  SEFAZ nº  303,  de  16/08/2011.  Cria  e  exclui  Unidade  Gestora  na  estrutura  da  Administração  Pública 
Estadual. In: DOE 17/08/2011:25

 
 



BOLETIM IOB

BOLETIM IOB: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

TRABALHISMO

As estabilidades legais e convencionais de emprego. A estabilidade consiste no direito do trabalhador de 
permanecer no emprego, desde que haja a ocorrência das hipóteses reguladas em lei, no documento coletivo de 
trabalho, no regulamento interno da empresa ou no próprio contrato de trabalho. In: Manual de procedimentos. 
Fascículo 31/2011.

Faltas legais e atestados médicos. O empregado deve cumprir a jornada de trabalho mensal pactuada com o 
empregador, sem faltas, atrasos ou saídas durante o expediente, para ter direito ao recebimento de seu salário 
integral. Todavia, certas ausências são legais e impedem que o empregador efetue o desconto na remuneração do 
empregado ou o sujeite a penalidade de ordem disciplinar. In: Manual de procedimentos. Fascículo 32/2011.

Contrato por prazo determinado. A legislação trabalhista contempla várias formas de celebração de contrato de 
trabalho, permitindo que os empregadores e seus empregados estipulem as condições contratuais, como prazo de 
vigência  e  sua  prorrogação,  remuneração,  tipo  de  serviço  a  ser  executado,  desde  que  as  partes  atendam as 
limitações impostas pela legislação. In: Manual de procedimentos. Fascículo 33/2011.

Aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade será devida, desde que cumprida a carência exigida, ao 
segurado que completar 65 anos de idade, se homem, ou 60, se mulher, reduzindo esses limites para 60 e 55 anos 
de  idade  para  os  trabalhadores  rurais,  respectivamente  homens  e  mulheres.  In:  Manual  de  procedimentos. 
Fascículo 34/2011.

BOLETIM IOB: IMPOSTO DE RENDA E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

IOB SETORIAL

Cooperativa  –  Deduções  específicas  na  tributação  da  Cofins  e  da  contribuição  para  o  PIS-Pasep  nas 
cooperativas  de  crédito.  Regras  de  tributação  para  o  PIS-Pasep e  da  Cofins,  sobre  os  resultados  obtidos  pelas 
cooperativas de crédito. In: Manual de procedimentos. Fascículo 32/2011.

LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Sociedade  de  economia  mista. Características  e  demais  aspectos  legais  a  serem observados  pela  sociedade  de 
economia mista. In: Manual de procedimentos. Fascículo 33/2011.


	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA-TCE
	EMENTÁRIO DE NORMAS/ AGOSTO 2011.
	LEI FEDERAL
	DECRETO FEDERAL
	DECRETO ESTADUAL


