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SINFOR - Sindicato das indústrias da informação do distrito
federal [ s i n f o r . o r g . b r ]
Lei nº 10.664, de 22.04.2003
Altera as Leis nºs 8.248, de 23.10.91, 8.387, de 30.12.91, e 10.176, de 11.01.2001, dispondo sobre a
capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação, e dá outras providências.
Lei nº 10.637, de 30.12.2002
Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração
Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica;
sobre o pagamento e o parcelamento de débitos tributários federais, a compensação de créditos
fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá
outras providências.
(Alterada pela Medida Provisória nº 107, de 10.02.2003 )
(Vide Instruções Normativas SRF nºs 247, de 21.11.2002 - 358, de 09.09.2003 e Decreto nº 4.928,
de 23.12.2003)
Lei nº 10.176, de 11.01.2001
Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e o
Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação e competitividade do
setor de tecnologia da informação. (LEI DE INFORMÁTICA)
(Alterada pela Lei nº 10.664, de 22.04.2003)
(Regulamentada pelos Decretos nºs 3.800, de 20.04.2001, 3.801, de 20.04.2001 e nº 4.401, de
01.10.2002)
(Vide Portarias Interministeriais MCT/MDIC nº 253, de 28.06.2001 - MDIC/MCT nº 177, de
18.10.2002 e Portaria MCT nº 869, de 30.12.2002)
Lei nº 9.959, de 27.01.2000
Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.
Lei nº 9.643, de 26.05.98
Isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados partes e peças
destinadas a industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior
Eleitoral - TSE.
Lei nº 9.643, de 26.05.98
Isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados partes e peças
destinadas a industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior
Eleitoral - TSE.
Lei nº 9.609, de 19.02.98
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Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua
comercialização no País, e dá outras providências.
(LEI DE SOFTWARE)
(Regulamentada pelo Decreto nº 2.556, de 20.04.98 )
Lei nº 9.359, de 12.12.96
Isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de informática
adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Lei nº 8.387, de 30.12.91
Dá nova redação ao § 1º do art. 3º, aos arts. 7º e 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28.02.67, ao "caput"
do art. 37 do Decreto-Lei nº 1.455, de 07.04.76 e ao art. 10 da Lei nº 2.145, de 29.12.53 e dá outras
providências. (Concede isenção de IPI e redução do IR a empresas na Zona Franca de Manaus,
incluindo empresas produtoras de bens de informática).
(Alterada pela Lei nº 10.176, de 11.01.2001 - MP nº 100, de 30.12.2002 e Lei nº 10.664, de
22.04.2003)
(Regulamentada pelos Decreto nº 1.885, de 29.04.96 e Decreto nº 4.401, de 01.10.2002 )
(Vide Lei nº 9.532, de 10.12.97 - Sumário sobre Imposto de Importação - Portaria Interministerial
MPO/MCT nº 18, de 13.04.98 e Decreto nº 2.891, de 22.12.98 )
Lei nº 8.248, de 23.10.91
Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação e dá outras
providências. (revoga os arts. 6º, 8º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22 da Lei nº 7.232/84).
(Alterada pela Lei nº 10.176, de 11.01.2001 - MP nº 100, de 30.12.2002 e Lei nº 10.664, de
22.04.2003)
(Regulamentada parcialmente pelos Decretos nºs 792, de 05.04.93 - 1.070, de 03.03.94 - 3.800, de
20.04.2001 e 3.801, de 20.04.2001)
(Vide Portarias MCT nº 214, de 09.12.94 - Ato Decl. Normativo SRF nº 15, de 17.04.95 - Portaria
MCT nº 67, de 26.03.98 - IN SRF Nº 69, de 21.07.98 - Portarias Interministeriais MCT/MF nºs 495,
de 27.10.99 - 542, de 26.11.99 - Portaria Interministerial MCT/MDIC nº 253, 28.06.2001 e Portaria
MCT nº 869, de 30.12.2002)
Lei nº 8.191, de 11.06.91
Institui isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e depreciação acelerada para
máquinas, equipamentos e dá outras providências.
(Alterada pela Lei nº 8.643, de 31.03.93)
(Vide Portarias Interministeriais MCT/MF nºs 495, de 27.10.99 - 542, de 26.11.99 e Lei nº 10.176,
de 11.01.2001)
Lei nº 7.232, de 29.10.84
Dispõe sobre a Política Nacional de Informática e dá outras providências.
(Regulamentada parcialmente pela Resolução CONIN nº 026/86)
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(*) Com a revogação parcial estabelecida pela Lei nº 8.248, de 24.10.91.
(Alterada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31.08.2001)
(Vide Lei nº 8.402, de 09.01.92) 30.12.91.
Decreto-Lei nº 288, de 28.02.67
Altera as disposições da Lei número 3.173 de 6 de junho de 1957 e regula a Zona Franca de
Manaus.
(*) Com as alterações estabelecidas pela Lei nº 8.387, de 30.12.91.
(Regulamentado parcialmente pelo Decreto nº 4.401, de 1º.10.2002)

