
EMENTÁRIO DE NORMAS/ JANEIRO 2011.

DECRETO FEDERAL

Decreto Federal nº 7.428, de 14/01/2011. Dá nova redação ao art. 4º do Decreto nº 5.113, de 22 de junho de 2004, 
que regulamenta o art. 20, inciso XVI, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.  In: DOU 17/01/2011.

Decreto Federal nº 7.435, de 28/01/2011. Dá nova redação ao art. 305 do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, 
que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI. In: DOU 31/01/2011.

LEI ESTADUAL

Lei Estadual nº 12.043, de 04/01/2011. Altera dispositivos da Lei nº 8.345, de 21 de agosto de 2002, que instituiu o 
Prêmio Especial, para o objetivo que indica, e dá outras providências. In: DOE 05/01/2011.

Lei  Estadual  nº  12.044,  de  04/01/2011.  Dispõe  sobre  o  Sistema  de  Transporte  Hidroviário  Intermunicipal  de 
Passageiros e Veículos do Estado da Bahia - SHI, e dá outras providências. In: DOE 05/01/2011.

Lei Estadual nº 12.046, de 04/01/2011. Cria a carreira de Professor Indígena, no Grupo Ocupacional Educação, do 
Quadro do Magistério Público do Estado da Bahia, e dá outras providências. In: DOE 05/01/2011.

Lei Estadual nº 12.047, de 04/01/2011. Altera dispositivos da Lei nº 10.851, de 10 de dezembro de 2007, que institui 
a atividade de Instrutoria Interna no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, na forma que 
indica. In: DOE 05/01/2011. 

Lei Estadual nº 12.048, de 04/01/2011. Altera dispositivos da Lei nº 10.848, de 03 de dezembro de 2007, que institui 
o Prêmio de Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público Estadual, e dá outras providências. In: DOE 05/01/2011.

Lei Estadual nº 12.050, de 07/01/2011. Institui a Política sobre Mudança do Clima do Estado da Bahia, e dá outras 
providências. In: DOE 09/01/2011. 

Lei  Estadual nº 12.051, de 07/01/2011.  Dispõe sobre o parcelamento de dívidas, com anistia de multas e juros 
oriundos de contratos de concessão ou autorização remunerada de uso dos imóveis de propriedade do Instituto de 
Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia - IPAC ou que estejam sob a sua responsabilidade, e dá outras 
providências.. In: DOE 09/01/2011. 

Lei Estadual nº 12.054, de 07/01/2011. Dispõe sobre o Conselho Estadual de Proteção aos Direitos Humanos, e dá 
outras providências. In: DOE 

Lei Estadual nº 12.056, de 07/01/2011. Institui a Política de Educação Ambiental do Estado da Bahia, e dá outras 
providências. In: DOE 09/01/2011.

Lei Estadual nº 12.057, de 11/01/2011. Dispõe sobre a Atualização das Divisas Intermunicipais do Estado da Bahia, 
e adota providências correlatas. In: DOE 12/01/2011.

DECRETO FINANCEIRO

Decreto Financeiro nº 05, de 27/01/2011. Aprova a programação da execução orçamentária e financeira do Poder 
Executivo, seus órgãos, entidades e fundos, para o exercício 2011, e dá outras providências. In: 
DOE 28/01/2011. 
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DECRETO ESTADUAL

Decreto Estadual  nº 12.542, de 06/01/2011. Aprova os recursos  do Programa Estadual  de Incentivo ao Esporte 
Amador do Estado da Bahia - FAZATLETA, para o exercício de 2011. In: DOE 07/01/2010.

Decreto Estadual nº 12.543, de 07/01/2011. Altera o Decreto nº 11.979 , de 10 de fevereiro de 2010, que cria o 
Grupo de Trabalho Executivo (GTE), na forma que indica. In: DOE 09/01/2011. 

Decreto Estadual nº 12.547, de 14/01/2011. Altera o Decreto nº 11.235 , de 10 de outubro de 2008, que regulamenta 
a Lei nº 10.431 , de 20 de dezembro de 2006, na forma que indica. In: DOE 16/01/2011.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB

Instrução Normativa SAEB nº 01/2011. Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo 
Estadual, quanto aos procedimentos referentes à utilização do Sistema Integrado de Documentos – SIDOC.BA. In: 
DOE 25/01/2011: 2

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA-SEFAZ

Portaria  SEFAZ nº  23/2011.  Cria  Unidade  Gestora  na  estrutura  da  Administração  Pública  Estadual.  In:  DOE 
27/01/2011:26
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BOLETIM IOB

BOLETIM IOB: ICMS – IPI E OUTROSMPOSTO DE RENDA E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

IPI – Demonstrativo de Notas fiscais (DNF). Conheça os detalhes sobre a apresentação mensal do DNF segundo a 
legislação do IPI. In: Manual de procedimentos. Fascículo 03/2011.

BOLETIM IOB: IMPOSTO DE RENDA E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

IRPF e Fonte 

Desconto do imposto sobre rendimentos pagos a pessoas no ano-calendário de 2011. Este procedimento trata do 
desconto do imposto de Renda sobre  rendimentos  pagos a  pessoas  físicas,  destacando a tabela progressiva,  as 
deduções  admitidas  na  base  de  cálculo  e  o  prazo  para  pagamento  do  imposto.  In:  Manual  de  procedimentos. 
Fascículo 03/2011.

IRPJF  
Escrituração do livro Registro de Inventário. Aspectos fiscais e exemplos práticos relativos à escrituração do 
livro Registro de Inventário. In: Manual de procedimentos. Fascículo 05/2011.

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Dirf  relativa  ao  ano-calendário  de  2010  –  Normas  para  apresentação.  Aspectos  legais  relativos  ao 
preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). In: Manual de procedimentos. Fascículo 
02/2011.

IOB ENTENDE
PIS-Pasep – Prazo de recolhimento das contribuições devidas sobre a folha de pagamento. Aspectos tributários 
sobre o prazo de recolhimento da contribuição ao PIS-Pasep devida sobre a folha de pagamento, analisando-se a 
data de pagamento e a data de crédito dos respectivos salários como fatores geradores da obrigação tributária. In: 
Manual de procedimentos. Fascículo 03/2011.

BOLETIM IOB: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

IOB ENTENDE

Empresa  que custeia  despesas com educação superior  dos empregados  e  as  implicações jurídicas  com o 
salário e com os encargos legais. 

IOB SETORIAL
Carteira de  identidade profissional  dos  engenheiros,  arquitetos  e  agrônomos.  Registro  para  habilitação  ao 
exercício profissional dos engenheiros, arquitetos e agrônomos é a inscrição dos profissionais diplomados nas áreas 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea em cursos de nível superior ou médio realizados no País ou no exterior.  In: 
Manual de procedimentos. Fascículo 03/2011.

TRABALHISMO

Consequências do acúmulo de funções no contrato de trabalho. Não há qualquer dispositivo legal que vede o 
exercício  de  mais  de  uma  função  por  empregado  no  mesmo  estabelecimento  empregador.  Dessa  forma,  o 
trabalhador pode ser contratado para exercer duas ou mais atividades e estar submetido a um só contrato de trabalho. 
In: Manual de procedimentos. Fascículo 02/2011.

Calendário de 2011 e a comemoração dos feriados. As empresas que desejarem promover estudos para possíveis 
compensações, em outros dias, dos fins de semana prolongados, isto é, das segundas e sextas-feiras que precedem e 
sucedem  feriados,  dias  de  Carnaval.,  vésperas  de  Natal  e  Ano-Novo  etc.,  podem  se  valer  do  calendário  de 
comemorações de  feriados  para  o  ano de  2011 que publicamos neste  fascículo.  In:  Manual  de procedimentos. 
Fascículo 05/2011.



BOLETIM IOB: TEMÁTICA CONTÁBIL E BALANÇOS

AUDITORIA

Importância,  finalidade  e  obrigações  do  auditor  na  elaboração  da  documentação  de  auditoria. 
Considerações  sobre  a  responsabilidade  na  elaboração  da  documentação  de  auditoria  para  a  auditoria  das 
demonstrações contábeis. In: Manual de procedimentos. Fascículo 02/2011. 

Responsabilidade  do  auditor  na  elaboração  da  documentação  de  auditoria.  Considerações  sobre  a 
responsabilidade do auditor na elaboração de documentos para auditoria das demonstrações financeiras. .In: 
Manual de procedimentos. Fascículo 03/2011.

CONTABILIDADE GERAL

Vale-transporte. Procedimentos básicos e exemplificação para o registro contábil do vale-transporte. In: Manual 
de procedimentos. Fascículo 02/2011.

Regularização de divergências entre o estoque físico e o contábil. Procedimentos básicos para a regularização 
das divergências eventualmente constatadas no estoque por ocasião do confronto entre as quantidades registradas 
na escrituração contábil e aquelas apuradas mediante inventário físico. In: Manual de procedimentos. Fascículo 
03/2011.

CONTABILIDADE INTERNACIONAL

Instrumentos financeiros – Apresentação – Classificação como instrumento patrimonial.  Considerações 
sobre a apresentação dos instrumentos financeiros nos casos em que estes se caracterizem como instrumentos 
patrimoniais, com base no Pronunciamento Técnico CPC 39. In: Manual de procedimentos. Fascículo 05/2011.
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