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LEI No- 12.809, DE 15 DE MAIO DE 2013

Autoriza a prorrogação de contratos por
tempo determinado no âmbito do Centro
Gestor e Operacional do Sistema de Pro-
teção da Amazônia - CENSIPAM e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE; altera as Leis nºs
12.337, de 12 de novembro de 2010, e
10.480, de 2 de julho de 2002; revoga dis-
positivo da Lei nº 12.469, de 26 de agosto
de 2011; e dá outras providências.

Faço saber que a PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória nº 602, de 2012, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32,

combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1o Fica o Ministério da Defesa autorizado a prorrogar,
em caráter excepcional e respeitado o prazo limite de 30 de junho de
2013, os contratos por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público no âmbito do Centro
Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CEN-
SIPAM, vigentes em 1º de junho de 2011, firmados com fundamento
na alínea g do inciso VI do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, independentemente da limitação prevista no inciso
IV do parágrafo único do art. 4º daquela Lei.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput é li-
mitada a 37 (trinta e sete) contratos.

Art. 2o O art. 3º da Lei nº 12.337, de 12 de novembro de
2010, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 3º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação - FNDE autorizado a prorrogar, em caráter excepcional e
respeitado o prazo limite de 30 de junho de 2013, os contratos
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, vigentes em 31 de dezembro de
2012, firmados com fundamento na alínea h do inciso VI do
caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
independentemente da limitação prevista no inciso III do pa-
rágrafo único do art. 4º daquela Lei.

.............................................................................................."(NR)

Art. 3o O Anexo II da Lei nº 12.337, de 12 de novembro de
2010, passa a vigorar na forma do Anexo desta Lei.

Art. 4o O art. 7º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 7º Poderão perceber a Gratificação de Representação de
Gabinete ou a Gratificação Temporária, até 31 de dezembro de
2014, os servidores ou empregados requisitados pela Advocacia-
Geral da União.

.............................................................................................." (NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Fica revogado o art. 7º da Lei nº 12.469, de 26 de
agosto de 2011.

Congresso Nacional, em 15 de maio de 2013; 192o da In-
dependência e 125o da República.

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ANEXO

(Anexo II da Lei nº 12.337, de 12 de novembro de 2010)

ENTIDADE P R O J E TO QUANTIDADE
Fundo Nacional de

Desenvolvimento da
Educação - FNDE

OEI/BRA/09/004 60

LEI No 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre o parcelamento de débitos
com a Fazenda Nacional relativos às con-
tribuições previdenciárias de responsabili-
dade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; altera as Leis nos 8.212, de 24
de julho de 1991, 9.715, de 25 de novem-
bro de 1998, 11.828, de 20 de novembro de
2008, 10.522, de 19 de julho de 2002,
10.222, de 9 de maio de 2001, 12.249, de
11 de junho de 2010, 11.110, de 25 de abril
de 2005, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil, 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, 6.385, de 7 de dezem-
bro de 1976, 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997;
e revoga dispositivo da Lei no 12.703, de 7
de agosto de 2012.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o Os débitos com a Fazenda Nacional de responsa-
bilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das res-
pectivas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições
sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas obrigações
acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro
de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, ins-
critos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de exe-
cução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento
anterior não integralmente quitado, serão consolidados e pagos em
240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no respectivo
Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos
Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações equi-
valentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente
líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de
menor prestação.

§ 1o Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fe-
vereiro de 2013, que forem apurados posteriormente, serão incorpo-
rados ao parcelamento de que trata o caput, mediante aumento do nú-
mero de parcelas, não implicando no aumento do valor das prestações.

§ 2o Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por
cento) das multas de mora ou de ofício, de 50% (cinquenta por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) dos encargos legais,
inclusive honorários advocatícios.

§ 3o Os contribuintes que tiverem optado pelos parcelamen-
tos previstos no art. 1o da Medida Provisória no 589, de 13 de
novembro de 2012, poderão optar, na forma de regulamento, pelo
reparcelamento dos respectivos débitos segundo as regras previstas
neste artigo até o último dia útil do 3o (terceiro) mês subsequente ao
da publicação desta Lei.

Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, entende-se como
receita corrente líquida aquela definida nos termos do inciso IV do
art. 2o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1o O percentual de 1% (um por cento) será aplicado sobre a
média mensal da receita corrente líquida referente ao ano anterior ao
do vencimento da parcela, publicada de acordo com o previsto nos arts.
52, 53 e 63 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2o Para fins de cálculo das parcelas mensais, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios obrigam-se a encaminhar à Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, até o
último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, o demonstrativo de
apuração da receita corrente líquida de que trata o inciso I do caput
do art. 53 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
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