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§ 1o Portaria do Diretor-Geral do órgão gestor de recursos
minerais a ser expedida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da
publicação desta Lei disciplinará os documentos comprobatórios e mo-
delos de recibos e do cadastro previstos a que se referem, respec-
tivamente, os incisos I e II do caput e o § 1

o
do art. 39 desta Lei.

§ 2o Para fins do disposto no art. 39 desta Lei, até a entrada
em vigor da Portaria do órgão gestor de recursos minerais, serão
consideradas regulares as aquisições de ouro, já efetuadas por ins-
tituição legalmente autorizada a realizar a compra do ouro, anteriores
à publicação desta Lei, documentadas ou não por meio dos recibos
em modelos disponíveis no comércio em geral, desde que haja a
adequada identificação dos respectivos vendedores.

§ 3o Quando se tratar de ouro transportado, dentro da região
aurífera produtora, pelos garimpeiros, em qualquer modalidade de tra-
balho prevista no art. 4o da Lei no 11.685, de 2 de junho de 2008, pelos
parceiros, pelos membros da cadeia produtiva e pelos seus respectivos
mandatários, a prova da regularidade de que trata o caput dar-se-á por

meio de documento autorizativo de transporte emitido pelo titular do

direito minerário nos termos do § 1
o

do art. 38 desta Lei.

Art. 41. O garimpeiro, em qualquer modalidade de trabalho
prevista no art. 4o da Lei no 11.685, de 2 de junho de 2008, os seus
parceiros, os membros da cadeia produtiva e os respectivos mandatários
com poderes especiais têm direito à comercialização do ouro direta-
mente com instituição legalmente autorizada a realizar a compra.

Art. 42. Até que seja expedida a Portaria mencionada no § 1o

do art. 40 desta Lei, ou por 12 (doze) meses após a data de pu-
blicação desta Lei, o que ocorrer primeiro, é reconhecida a regu-
laridade da aquisição de ouro por instituição legalmente autorizada a
realizar a compra, e seus mandatários, desde que regularmente iden-
tificados os respectivos vendedores.

Art. 43. (VETADO).

Art. 44. (VETADO).

Art. 45. (VETADO).

Art. 46. (VETADO).

Art. 47. (VETADO).

Art. 48. (VETADO).

Art. 49. Esta Lei entra em vigor:

I - na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 4 de
junho de 2013, em relação ao art. 13, nas partes em que altera o art.
3o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, em que inclui a
alínea c no inciso II do § 1

o
do art. 8

o
da Lei n

o
12.546, de 14 de

dezembro de 2011, e na parte em que altera o inciso II do caput do

art. 9
o

da Lei n
o

12.546, de 14 de dezembro de 2011, e em relação aos

arts. 16, 17 e 35 desta Lei;

II - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de
sua publicação, em relação:

a) ao art. 13, na parte em que inclui o inciso IV no caput do

art. 7
o

e os incisos XI e XII no § 3
o

do art. 8
o

da Lei n
o

12.546, de

14 de dezembro de 2011; e que altera o caput e o § 4
o

do art. 8
o

da

Lei n
o

12.546, de 14 de dezembro de 2011;

b) ao inciso I do art. 14 desta Lei;

c) ao art. 15 desta Lei;

III - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao
da publicação da Medida Provisória no 612, de 4 de abril de 2013, em
relação ao art. 12 e aos incisos III e IV do art. 14;

IV - a partir de 1o de janeiro de 2014 em relação:

a) aos incisos V, VI e VII do caput do art. 7
o

da Lei n
o

12.546,

de 14 de dezembro de 2011, acrescentados pelo art. 13 desta Lei;

b) aos incisos XIII, XIV, XV e XVI do § 3o e ao § 10, do art.
8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, acrescentados pelo
art. 13 desta Lei; e

c) ao inciso II do art. 14 desta Lei;

V - na data de sua publicação para os demais dispositivos,
produzindo efeitos quanto ao art. 27 a partir da entrada em vigor da
Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013.

Art. 50. Ficam revogados:

I - o art. 5o da Lei no 12.716, de 21 de setembro de 2012;

II - os incisos VIII a XI do caput do art. 7
o

e os incisos XVII

a XX do § 3
o

do art. 8
o
, ambos da Lei n

o
12.546, de 14 de dezembro

de 2011.

Brasília, 19 de julho de 2013; 192o da Independência e 125o

da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
César Borges
Paulo Roberto dos Santos Pinto
Fernando Damata Pimentel
Edison Lobão
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Luís Inácio Lucena Adams

ANEXO I

(Acréscimo ao Anexo I da Lei no 12.546,
de 14 de dezembro de 2011)

NCM
39.23 (exceto 3923.30.00 Ex.01)

4009.41.00
4 8 11 . 4 9

4823.40.00
6810.19.00
6810.91.00

69.07
69.08

7307.19.10
7307.19.90
7307.23.00
7323.93.00

73.26
7403.21.00
7407.21.10
7407.21.20
7409.21.00
7 4 11 . 1 0 . 1 0
7 4 11 . 2 1 . 1 0

74.12
7418.20.00

76.15
8301.40.00
8301.60.00
8301.70.00
8302.10.00
8302.41.00
8307.90.00
8308.90.10
8308.90.90
8450.90.90
8471.60.80
8 4 8 1 . 8 0 . 11
8481.80.19
8481.80.91
8481.90.10
8482.10.90
8482.20.10
8482.20.90
8482.40.00
8482.50.10
8482.91.19
8482.99.10
8504.40.40
8 5 0 7 . 3 0 . 11
8507.30.19
8507.30.90
8507.40.00
8507.50.00
8507.60.00
8507.90.20
8526.91.00
8533.21.10
8533.21.90
8533.29.00
8533.31.10
8534.00.1

8534.00.20
8534.00.3
8534.00.5

8544.20.00
8 6 0 7 . 1 9 . 11
8607.29.00
9029.90.90
9032.89.90

ANEXO II
(Anexo II da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011)

Lojas de departamentos ou magazines, enquadradas na Subclasse
CNAE 4713-0/01
Comércio varejista de materiais de construção, enquadrado na Sub-
classe CNAE 4744-0/05
Comércio varejista de materiais de construção em geral, enquadrado
na Subclasse CNAE 4744-0/99
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática, enquadrado na Classe CNAE 4751-2
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação, enquadrado na Classe CNAE 4752-1
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamen-
tos de áudio e vídeo, enquadrado na Classe CNAE 4753-9
Comércio varejista de móveis, enquadrado na Subclasse CNAE
4754-7/01
Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa
e banho, enquadrado na Classe CNAE 4755-5
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, enquadrado
na Classe CNAE 4759-8
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria, enqua-
drado na Classe CNAE 4761-0
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, enquadrado na
Classe CNAE 4762-8
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, enquadrado
na Subclasse CNAE 4763-6/01
Comércio varejista de artigos esportivos, enquadrado na Subclasse
CNAE 4763-6/02
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de hi-
giene pessoal, enquadrado na Classe CNAE 4772-5
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, enquadrado
na Classe CNAE 4781-4
Comércio varejista de calçados e artigos de viagem, enquadrado na
Classe CNAE 4782-2
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, enqua-
drado na Subclasse CNAE 4789-0/05
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, enqua-
drado na Subclasse CNAE 4789-0/08

Observação: As Classes e Subclasses CNAE referidas neste Anexo
correspondem àquelas relacionadas na Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas - CNAE 2.0.

MEDIDA PROVISÓRIA No 623, DE 19 DE JULHO DE 2013

Altera a Lei no 12.844, de 19 de julho de
2013, para dispor sobre operações de cré-
dito rural relativas a empreendimentos lo-
calizados na área de abrangência da Su-
perintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE.

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 A Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 8o .....................................................................................
..........................................................................................................

IV - operações contratadas nos demais Municípios da área de
abrangência da Sudene, não incluídos nos incisos I a III do
caput, desde que tenha sido decretado estado de calamidade

pública ou situação de emergência em decorrência de seca ou

estiagem, no período de 1
o

de dezembro de 2011 a 30 de junho

de 2013, reconhecido pelo Poder Executivo federal:

a) operações com valor originalmente contratado de até R$
15.000,00 (quinze mil reais), em uma ou mais operações do
mesmo mutuário: rebate de sessenta e cinco por cento sobre o
saldo devedor atualizado; e

b) operações com valor originalmente contratado acima de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e até R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), em uma ou mais operações do mesmo mutuário:

1. para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente
ao valor originalmente contratado de até R$ 15.000,00 (quinze
mil reais): aplica-se o disposto na alínea "a" deste inciso;

2. para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente
ao valor originalmente contratado acima de R$ 15.000,000 (quin-
ze mil reais) e até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais): rebate
de quarenta e cinco por cento;

c) operações com valor originalmente contratado acima de
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e até R$ 100.000,00 (cem mil
reais), em uma ou mais operações do mesmo mutuário:

Atos do Poder Executivo
.
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§ 1o Portaria do Diretor-Geral do órgão gestor de recursos
minerais a ser expedida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da
publicação desta Lei disciplinará os documentos comprobatórios e mo-
delos de recibos e do cadastro previstos a que se referem, respec-
tivamente, os incisos I e II do caput e o § 1

o
do art. 39 desta Lei.

§ 2o Para fins do disposto no art. 39 desta Lei, até a entrada
em vigor da Portaria do órgão gestor de recursos minerais, serão
consideradas regulares as aquisições de ouro, já efetuadas por ins-
tituição legalmente autorizada a realizar a compra do ouro, anteriores
à publicação desta Lei, documentadas ou não por meio dos recibos
em modelos disponíveis no comércio em geral, desde que haja a
adequada identificação dos respectivos vendedores.

§ 3o Quando se tratar de ouro transportado, dentro da região
aurífera produtora, pelos garimpeiros, em qualquer modalidade de tra-
balho prevista no art. 4o da Lei no 11.685, de 2 de junho de 2008, pelos
parceiros, pelos membros da cadeia produtiva e pelos seus respectivos
mandatários, a prova da regularidade de que trata o caput dar-se-á por

meio de documento autorizativo de transporte emitido pelo titular do

direito minerário nos termos do § 1
o

do art. 38 desta Lei.

Art. 41. O garimpeiro, em qualquer modalidade de trabalho
prevista no art. 4o da Lei no 11.685, de 2 de junho de 2008, os seus
parceiros, os membros da cadeia produtiva e os respectivos mandatários
com poderes especiais têm direito à comercialização do ouro direta-
mente com instituição legalmente autorizada a realizar a compra.

Art. 42. Até que seja expedida a Portaria mencionada no § 1o

do art. 40 desta Lei, ou por 12 (doze) meses após a data de pu-
blicação desta Lei, o que ocorrer primeiro, é reconhecida a regu-
laridade da aquisição de ouro por instituição legalmente autorizada a
realizar a compra, e seus mandatários, desde que regularmente iden-
tificados os respectivos vendedores.

Art. 43. (VETADO).

Art. 44. (VETADO).

Art. 45. (VETADO).

Art. 46. (VETADO).

Art. 47. (VETADO).

Art. 48. (VETADO).

Art. 49. Esta Lei entra em vigor:

I - na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 4 de
junho de 2013, em relação ao art. 13, nas partes em que altera o art.
3o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, em que inclui a
alínea c no inciso II do § 1

o
do art. 8

o
da Lei n

o
12.546, de 14 de

dezembro de 2011, e na parte em que altera o inciso II do caput do

art. 9
o

da Lei n
o

12.546, de 14 de dezembro de 2011, e em relação aos

arts. 16, 17 e 35 desta Lei;

II - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de
sua publicação, em relação:

a) ao art. 13, na parte em que inclui o inciso IV no caput do

art. 7
o

e os incisos XI e XII no § 3
o

do art. 8
o

da Lei n
o

12.546, de

14 de dezembro de 2011; e que altera o caput e o § 4
o

do art. 8
o

da

Lei n
o

12.546, de 14 de dezembro de 2011;

b) ao inciso I do art. 14 desta Lei;

c) ao art. 15 desta Lei;

III - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao
da publicação da Medida Provisória no 612, de 4 de abril de 2013, em
relação ao art. 12 e aos incisos III e IV do art. 14;

IV - a partir de 1o de janeiro de 2014 em relação:

a) aos incisos V, VI e VII do caput do art. 7
o

da Lei n
o

12.546,

de 14 de dezembro de 2011, acrescentados pelo art. 13 desta Lei;

b) aos incisos XIII, XIV, XV e XVI do § 3o e ao § 10, do art.
8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, acrescentados pelo
art. 13 desta Lei; e

c) ao inciso II do art. 14 desta Lei;

V - na data de sua publicação para os demais dispositivos,
produzindo efeitos quanto ao art. 27 a partir da entrada em vigor da
Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013.

Art. 50. Ficam revogados:

I - o art. 5o da Lei no 12.716, de 21 de setembro de 2012;

II - os incisos VIII a XI do caput do art. 7
o

e os incisos XVII

a XX do § 3
o

do art. 8
o
, ambos da Lei n

o
12.546, de 14 de dezembro

de 2011.

Brasília, 19 de julho de 2013; 192o da Independência e 125o

da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
César Borges
Paulo Roberto dos Santos Pinto
Fernando Damata Pimentel
Edison Lobão
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Luís Inácio Lucena Adams

ANEXO I

(Acréscimo ao Anexo I da Lei no 12.546,
de 14 de dezembro de 2011)
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ANEXO II
(Anexo II da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011)

Lojas de departamentos ou magazines, enquadradas na Subclasse
CNAE 4713-0/01
Comércio varejista de materiais de construção, enquadrado na Sub-
classe CNAE 4744-0/05
Comércio varejista de materiais de construção em geral, enquadrado
na Subclasse CNAE 4744-0/99
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática, enquadrado na Classe CNAE 4751-2
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação, enquadrado na Classe CNAE 4752-1
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamen-
tos de áudio e vídeo, enquadrado na Classe CNAE 4753-9
Comércio varejista de móveis, enquadrado na Subclasse CNAE
4754-7/01
Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa
e banho, enquadrado na Classe CNAE 4755-5
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, enquadrado
na Classe CNAE 4759-8
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria, enqua-
drado na Classe CNAE 4761-0
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, enquadrado na
Classe CNAE 4762-8
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, enquadrado
na Subclasse CNAE 4763-6/01
Comércio varejista de artigos esportivos, enquadrado na Subclasse
CNAE 4763-6/02
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de hi-
giene pessoal, enquadrado na Classe CNAE 4772-5
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, enquadrado
na Classe CNAE 4781-4
Comércio varejista de calçados e artigos de viagem, enquadrado na
Classe CNAE 4782-2
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, enqua-
drado na Subclasse CNAE 4789-0/05
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, enqua-
drado na Subclasse CNAE 4789-0/08

Observação: As Classes e Subclasses CNAE referidas neste Anexo
correspondem àquelas relacionadas na Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas - CNAE 2.0.

MEDIDA PROVISÓRIA No 623, DE 19 DE JULHO DE 2013

Altera a Lei no 12.844, de 19 de julho de
2013, para dispor sobre operações de cré-
dito rural relativas a empreendimentos lo-
calizados na área de abrangência da Su-
perintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE.

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 A Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 8o .....................................................................................
..........................................................................................................

IV - operações contratadas nos demais Municípios da área de
abrangência da Sudene, não incluídos nos incisos I a III do
caput, desde que tenha sido decretado estado de calamidade

pública ou situação de emergência em decorrência de seca ou

estiagem, no período de 1
o

de dezembro de 2011 a 30 de junho

de 2013, reconhecido pelo Poder Executivo federal:

a) operações com valor originalmente contratado de até R$
15.000,00 (quinze mil reais), em uma ou mais operações do
mesmo mutuário: rebate de sessenta e cinco por cento sobre o
saldo devedor atualizado; e

b) operações com valor originalmente contratado acima de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e até R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), em uma ou mais operações do mesmo mutuário:

1. para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente
ao valor originalmente contratado de até R$ 15.000,00 (quinze
mil reais): aplica-se o disposto na alínea "a" deste inciso;

2. para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente
ao valor originalmente contratado acima de R$ 15.000,000 (quin-
ze mil reais) e até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais): rebate
de quarenta e cinco por cento;

c) operações com valor originalmente contratado acima de
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e até R$ 100.000,00 (cem mil
reais), em uma ou mais operações do mesmo mutuário:

Atos do Poder Executivo
.
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