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Nº 251, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013
Art. 5º A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9º .................................................................................
.....................................................................................................
VIII - para as sociedades cooperativas, a metodologia adotada para a contribuição sobre a receita bruta, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, limita-se ao art. 8o e
somente às atividades abrangidas pelos códigos referidos no Anexo I; e
IX - equipara-se a empresa o consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 1976, que realizar a
contratação e o pagamento, mediante a utilização de CNPJ próprio do consórcio, de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem
vínculo empregatício, ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis pelos tributos relacionados às operações
praticadas pelo consórcio.
......................................................................................................
§ 11. Na hipótese do inciso IX do caput, no cálculo da
contribuição incidente sobre a receita, a consorciada deve deduzir
de sua base de cálculo, observado o disposto neste artigo, a
parcela da receita auferida pelo consórcio proporcional a sua
participação no empreendimento.
§ 12. Reconhece-se que as contribuições referidas no caput
do art. 7º e no caput do art. 8º podem ser apuradas utilizando-se
os mesmos critérios adotados na legislação da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS para o reconhecimento no tempo de
receitas e para o diferimento do pagamento dessas contribuições."
(NR)
Art. 6º A Lei nº 12.859, de 10 de setembro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ..............................................................................
......................................................................................................
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica a operações que
consistam em mera revenda de álcool adquirido no mercado
interno.
.........................................................................................................
§ 7º Durante o prazo de que trata o § 1º, o saldo credor da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurado pelas
pessoas jurídicas de que trata o caput, na forma do art. 3º da Lei
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do art. 3º da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de álcool,
inclusive para fins carburantes, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, poderá ser objeto de:
..............................................................................................." (NR)
Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

§ 3º É vedado o pagamento de parcelas do adicional ao
Benefício Garantia-Safra coincidentes com os meses de recebimento
do Benefício Garantia-Safra relativo à safra 2012/2013.
§ 4º As despesas de que trata o caput ficam condicionadas
às disponibilidades orçamentárias e financeiras.
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§ 1º O pagamento do adicional ao Benefício será feito em
parcelas mensais subsequentes aos pagamentos dos benefícios estabelecidos para a safra de 2012/2013, com o último pagamento em
abril de 2014.
§ 2º O número de parcelas do adicional fica limitado ao
número de meses entre o último pagamento regular do Benefício
Garantia-Safra para a safra 2012/2013 e abril de 2014.

I - Crédito de Habitação;

III - Crédito Recuperação - Material de Construção.
§ 2º Os valores concedidos, descontadas as eventuais amortizações, devem ser atualizados à taxa de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao ano desde a data da concessão até a data da formalização.

Art. 3º Fica autorizada excepcionalmente para desastres
ocorridos no ano de 2012 cujas consequências se estendam ao ano de
2014 a ampliação do valor do Auxílio Emergencial Financeiro instituído pelo art. 1º da Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, em
parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) mensais por família, até abril de
2014.

§ 3º Para efeito de enquadramento dos créditos nas condições de pagamento do PNHR, será considerado exclusivamente o
valor contratado, atualizado na forma do § 2º, conforme as faixas
estabelecidas em ato do Poder Executivo federal, não sendo aplicáveis os limites e faixas de renda de que trata o § 3º do art. 13 da
Lei nº 11.977, de 2009.

Parágrafo único. Somente terão direito à ampliação de que
trata o caput os beneficiários cujo pagamento do adicional autorizado
pelo art. 3º da Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013, tenha se
encerrado antes de abril de 2014.

§ 4o A adesão ao benefício para liquidação de que trata o
caput implica confissão irrevogável e irretratável dos débitos relativos aos valores apurados nos termos deste artigo.

Art. 4º O valor da ampliação realizada nos termos da redação
do art. 4º da Lei nº 12.806, de 7 de maio de 2013, e do art. 3º da Lei
nº 12.844, de 2013, fica limitado ao pagamento de parcelas de R$
80,00 (oitenta reais) mensais por família até o mês de abril de 2014,
inclusive, ainda que o somatório das parcelas pagas, em cada caso,
não alcance os limites máximos de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
e de R$ 800,00 (oitocentos reais) por família, previstos, respectivamente, naqueles artigos.
Art. 5º É vedado o pagamento das ampliações do Auxílio
Emergencial Financeiro de que tratam o art. 3º desta Medida Provisória e o art. 3º da Lei nº 12.844, de 2013, aos beneficiários do
Garantia-Safra que vierem a deixar essa condição em razão do não
atendimento das condições estabelecidas no caput do art. 8º da Lei nº
10.420, de 2002.
Art. 6º A Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, passa
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º ...................................................................................
.Parágrafo único. .....................................................................
.........................................................................................................
V - as exigências a serem cumpridas pelos beneficiários e os
critérios de sua exclusão;
.........................................................................................................
VII - a oportunidade do atendimento;
VIII - os agentes financeiros operadores para pagamento do
Auxílio, que serão, obrigatoriamente, instituições financeiras federais; e

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

§ 5º A gestão dos créditos de que trata o caput permanecerá
sob responsabilidade do INCRA, que poderá contratar instituição
financeira federal para a sua operacionalização.
§ 6º As condições de liquidação de que trata este artigo
aplicam-se ao herdeiro legítimo, desde que resida no imóvel por
ocasião da abertura da sucessão.
§ 7º As condições de pagamento previstas no caput beneficiarão o ocupante atual do lote de reforma agrária, no caso de
substituição de beneficiário na forma estabelecida em regulamento,
após a devida exclusão do candidato desligado do programa.
§ 8º O regulamento a que se refere o caput estabelecerá
termos, condições, prazos, rebates para liquidação e procedimentos
simplificados para o cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 2º A propriedade da habitação construída com recursos
dos créditos de que trata o caput do art. 3º ou do PNHR somente
será transmitida ao beneficiário do Programa Nacional de Reforma
Agrária quando da transferência de titularidade do lote.
Art. 3º Ficam remitidos os créditos de instalação concedidos
a assentados da reforma agrária com fundamento no inciso VI do
caput do art. 73 da Lei nº 4.504, de 1964, e no inciso V do caput do
art. 17 da Lei nº 8.629, de 1993, no período de 10 de outubro de 1985
até a data de publicação desta Medida Provisória, cujos valores originalmente concedidos, em uma ou mais operações, somem até R$
10.000,00 (dez mil reais) por beneficiário.
§ 1º Os créditos previstos neste artigo excluem os das modalidades de que trata o § 1º do art. 1º e incluem todos aqueles
realizados ao amparo do Programa de Crédito Implantação e Crédito
de Instalação às famílias assentadas, sob as modalidades de:
I - Crédito para Apoio;
II - Apoio Inicial;
III - Alimentação;

Brasília, 26 de dezembro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.
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MEDIDA PROVISÓRIA N o- 636, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária,
concede remissão nos casos em que especifica e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Excepcionalmente, para a safra 2012/2013, fica o
Fundo Garantia-Safra autorizado a pagar adicional ao Benefício Garantia-Safra estabelecido no art. 1º da Lei nº 10.420, de 10 de abril de
2002, no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) mensais por família, aos agricultores familiares que aderiram ao Fundo
Garantia-Safra e que tiveram perda de safra em razão de estiagem,
nos termos do art. 8º da Lei nº 10.420, de 2002.

§ 1º O disposto neste artigo alcança as seguintes modalidades de créditos concedidas pelo INCRA para fins de construção
ou reforma de unidade habitacional rural:

Parágrafo único. Não se aplica o disposto nos § 2º e § 3º do
art. 6º da Lei nº 10.420, de 2002, ao aporte referido no caput.

MEDIDA PROVISÓRIA N o- 635, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a ampliação do valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de
2012/2013, sobre a ampliação do Auxílio
Emergencial Financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012 e dá outras providências.
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II - Crédito para Aquisição de Material de Construção; e
Art. 2º Fica a União autorizada a aportar ao Fundo GarantiaSafra os recursos necessários ao desembolso integral do adicional
estabelecido no art. 1º.

IX - a limitação geográfica dos saques pelos beneficiários" (NR)
Brasília, 26 de dezembro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Os créditos concedidos aos assentados da reforma
agrária, no período de 10 de outubro de 1985 até a data de publicação desta Medida Provisória, destinados à construção, à ampliação ou à reforma de habitação, efetivados por meio de crédito de
instalação de que trata o inciso V do caput do art. 17 da Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e de assistência financeira de que
trata o inciso VI do caput do art. 73 da Lei nº 4.504, de 30 de
novembro de 1964, poderão ser liquidados nas mesmas condições de
pagamento do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, nos termos do
disposto em regulamento.
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pelo código 00012013122700005

IV - Insumos;
V - Apoio à Instalação;
VI - Apoio Mulher;
VII - Fomento;
VIII - Adicional Fomento;
IX - Crédito Emergencial;
X - Semi-Árido;
XI - Adicional de Semi-Árido;
XII - Reabilitação de Crédito de Produção; e
XIII - Crédito Ambiental.
§ 2º Os créditos de instalação cuja soma dos valores originalmente concedidos seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
descontadas as eventuais amortizações, devem ser atualizados à taxa
de 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano a partir da data da concessão de cada crédito até a data da liquidação ou da formalização da
renegociação, observadas as seguintes condições:
I - liquidação: rebate de 80% (oitenta por cento) sobre o
saldo devedor total, acrescido de desconto de valor fixo de R$
2.000,00 (dois mil reais), observado o limite de R$ 12.000,00 (doze
mil reais) para a soma do rebate e do desconto de valor fixo; e
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