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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 552, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2011. 
Poder Executivo 
 

Altera o art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e os 
arts. 1º e 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004. 

 

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 O art. 4o da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4o ....................................................................... 

............................................................................................. § 7º Para efeito do disposto no § 6o, consideram-
se projetos de incorporação de imóveis de interesse social os destinados à construção de unidades 
residenciais de valor comercial de até R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no âmbito do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, de que trata a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. 

...................................................................................” (NR) 

 

Art. 2o Os arts. 1o e 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 1o ...................................................................... 

............................................................................................. 

XVIII - massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI. 

§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI do caput, a redução a zero das alíquotas aplica-se até 31 de dezembro 
de 2012. 

......................................................................................................... 

§ 3º No caso do inciso XVIII do caput, a redução a zero das alíquotas aplica-se até 30 de junho de 2012.” 
(NR) 

“Art. 8o .......................................................................... 

............................................................................................. 

§ 8º É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do crédito presumido de que trata 
este artigo quando o bem for empregado em 

produtos sobre os quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, ou que estejam 
sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições.” (NR) 

 

Art. 3o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília, 1º de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 

 

 

DILMA ROUSSEFF Guido Mantega 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.12.2011 - Edição extra 
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Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=529841  

Ementa: Altera o art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e os arts. 1º e 8º da Lei nº 10.925, de 23 
de julho de 2004.  

Explicação da Ementa: Caracteriza projetos de incorporação de imóveis de interesse social. Reduz as 
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- COFINS de massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI.  

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário  

Regime de Tramitação:  Urgência  

Indexação: Alteração, lei federal, Legislação Tributária Federal, caracterização, incorporação imobiliária, 
imóvel, interesse social, Programa Minha Casa, Minha Vida, redução, alíquota, Pis/Pasep, Cofins, massa 
alimentícia.  

 

 

Tramitação: 

 
01/12/2011 - Poder Executivo (EXEC)  

Publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União. Inteiro teor  

01/12/2011 - CONGRESSO NACIONAL (CN)  

Prazo para Emendas: 02/12/2011 a 07/12/2011.  

Comissão Mista: 01/12/2011 a 14/12/2011.  

Câmara dos Deputados: 15/12/2011 a 07/02/2012.  

Senado Federal: 08/02/2012 a 21/02/2012.  

Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 22/02/2012 a 24/02/2012.  

Sobrestar Pauta: a partir de 25/02/2012.  

Congresso Nacional: 01/12/2011 a 10/03/2012.  

Prorrogação pelo Congresso Nacional: 11/03/2012 a 09/05/2012.  

16/12/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Recebido o Of. n. 631/2011, do Congresso Nacional, que encaminha o processado da Medida 
Provisória n. 552, de 2011, que "Altera o art. 4º da Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, e os arts. 
1º e 8º da Lei n. 10.925, de 23 de julho de 2004". Informa ainda que à Medida foram oferecidas 126 
(cento e vinte e seis) emendas e que a Comissão Mista não se instalou. Inteiro teor  

16/12/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação da Mensagem n. 537/2011, pelo Poder Executivo, que: "Submete à apreciação do 
Congresso Nacional o texto da Medida Provisória n. 552 , de 1º de dezembro de 2011, que 'Altera o 
art. 4º da Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, e os arts. 1º e 8º da Lei n. 10.925, de 23 de julho 
de 2004'". Inteiro teor  

16/12/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Publique-se. Submeta-se ao Plenário. Inteiro teor  
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16/12/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

Publicação inicial no DCD do dia 17/12/2011  

Publicação do despacho no DCD do dia 17/12/2011  

07/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada por acordo dos Srs. Líderes.   

08/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 544/11, item 01 da pauta, 
com prazo encerrado.   

09/02/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Despacho exarado nas emendas apresentadas à MPV 552/11: "Com fundamento no art. 4º, § 4º, da 
Resolução n. 1/2002-CN, c.c art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, indefiro 
liminarmente as Emendas ns. 78, 79, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125 e 126, por versarem sobre matéria estranha, tudo em conformidade com a 
decisão da Presidência proferida à Questão de Ordem n. 478/2009. Publique-se. Oficie-se".  

14/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada por acordo dos Srs. Líderes.   

15/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 4342/2012, pelo Deputado Luiz Carlos Setim (DEM-PR), que: 
"Requer a reconsideração da decisão da Mesa Diretora que indeferiu liminarmente a Emenda n. 
111 apresentada à MPV 552/11". Inteiro teor  

28/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 4388/2012, pelo Deputado Mendonça Filho (DEM-PE), que: 
"Requer a reconsideração da decisão da Mesa Diretora que indeferiu liminarmente as Emendas ns. 
110, 112, 113, 114 e 115 apresentadas à MPV 552/11". Inteiro teor  

28/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 547/2011, item 01 da 
pauta, com prazo encerrado.   

29/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 10:00 Sessão Extraordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 547/11, item 01 da pauta, 
com prazo encerrado.   

29/02/2012 - Presidência da Câmara dos Deputados (PRESI)  

Designado Relator, Dep. Miguel Corrêa (PT-MG), para proferir parecer em plenário pela Comissão 
Mista a esta medida provisória e às emendas apresentadas.   

29/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 19:28 Sessão Extraordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 547/11, item 01 da pauta, 
com prazo encerrado.   

06/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face do encerramento da Sessão.   

07/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPVs 549 e 550, de 2011, itens 
01 e 02 da pauta, com prazo encerrado.   

09/03/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Despacho exarado no REQ 4388/12: "Indefiro o pedido de reconsideração, por entender acertada a 
decisão desta Presidência que indeferiu liminarmente as Emendas ns. 110, 112, 113, 114 e 115, 
apresentadas à Medida Provisória n. 552, de 2011, com fundamento no art. 4º, § 4º, da Resolução 
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n. 1, de 2002-CN, c.c. art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, e na 
decisão da Presidência da Câmara proferida na Questão de Ordem n. 478/2009. Publique-se. 
Oficie-se".  

13/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia.  

13/03/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Despacho exarado no REQ 4342/12: "Indefiro o pedido de reconsideração, por entender acertada a 
decisão desta Presidência que indeferiu liminarmente a Emenda n. 111 apresentada à Medida 
Provisória n. 552, de 2011, com fundamento no art. 4º, § 4º, da Resolução n. 1, de 2002-CN, c.c. 
art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, e na decisão da Presidência da 
Câmara proferida à Questão de Ordem n. 478/2009. Publique-se. Oficie-se".  

14/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada por acordo dos Srs. Líderes.    
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 554, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011. 
Poder Executivo 
 

Altera a Lei no 11.110, de 25 de abril de 2005, para autorizar a 
União a conceder subvenção econômica, sob a forma de 
equalização de parte dos custos a que estão sujeitas as 
instituições financeiras para contratação e acompanhamento 
de operações de microcrédito produtivo orientado e autoriza a 
concessão de subvenção econômica, sob a modalidade de 
equalização de taxa de juros, nas operações de financiamento 
para a estocagem de álcool combustível, e altera a Lei no 
10.453, de 13 de maio de 2002. 

 

 

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 11.110, de 25 de abril de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4o-A. Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica sob a forma de equalização de parte 
dos custos a que estão sujeitas as instituições financeiras para contratação e acompanhamento de 
operações de microcrédito produtivo orientado. 

§ 1o A subvenção de que trata o caput fica limitada a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) por 
ano. 

§ 2o A subvenção de que trata o caput será concedida: 

I - às instituições financeiras relacionadas no art. 1o da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003; 

II - aos bancos de desenvolvimento; 

III - às agências de fomento de que trata a Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001; e 

IV - às instituições elencadas nos incisos I e III do § 6o do art. 1o, desde que por intermédio e 
responsabilidade dos agentes referidos nos incisos I a III do caput deste artigo. 

§ 3o O pagamento da subvenção, com vistas ao atendimento do disposto no inciso II do § 1o do art. 63 da 
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, fica condicionado à apresentação, pela instituição financeira 
recebedora da subvenção, de declaração de responsabilidade pela exatidão das informações relativas às 
operações realizadas. 

§ 4o A equalização de parte dos custos de que trata o caput corresponderá a montante fixo por operação 
contratada de microcrédito produtivo orientado. 

§ 5o Caberá ao Ministério da Fazenda: 

I - estabelecer os critérios a serem observados pelas instituições financeiras nas operações de microcrédito 
produtivo orientado para fazer jus à subvenção; 

II - definir a metodologia, as normas operacionais e demais condições para o pagamento da subvenção; 

III - respeitada a dotação orçamentária reservada a esta finalidade, estipular os limites anuais de subvenção 
por instituição financeira; e 

IV - divulgar, anualmente, informações relativas à subvenção econômica concedida, por instituição 
financeira, indicando, no mínimo, e desde que satisfeita a exigência constante do § 6o, o valor total da 
subvenção, o valor médio da equalização de juros praticada e o número de beneficiados por instituição 
financeira e por Unidade da Federação. 

§ 5o As instituições financeiras participantes deverão encaminhar ao Ministério da Fazenda informações 
relativas às operações realizadas, no formato e na periodicidade indicados em ato do Ministro de Estado da 
Fazenda.” (NR) 
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“Art. 4o-B. A aplicação irregular ou o desvio dos recursos provenientes das subvenções de que trata esta 
Lei sujeitará o infrator à devolução, em dobro, da subvenção recebida, atualizada monetariamente, sem 
prejuízo das penalidades previstas no art. 44 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.” (NR) 

“Art. 4o-C. Cabe ao Banco Central do Brasil acompanhar e fiscalizar as operações de microcrédito produtivo 
orientado realizadas pelas instituições financeiras beneficiárias da subvenção de que trata esta Lei.” (NR) 

 

Art. 2o Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais 
federais, sob a forma de equalização de taxas de juros, nas operações de financiamento para a estocagem 
de álcool combustível, com os objetivos de reduzir a volatilidade de preço e de contribuir para a estabilidade 
da oferta do produto. 

§ 1o Os financiamentos de que trata o caput podem ser efetuados com recursos: 

I - da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, de que trata a Lei no 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001; 

II - da Poupança Rural, de que trata o inciso III do caput do art. 81 da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 
1991; e 

III - de outras fontes, a serem definidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 

§ 2o A equalização da taxa de juros corresponde ao diferencial entre o encargo do mutuário final e o custo 
da fonte, acrescido da remuneração das instituições financeiras, e será paga com recursos: 

I - da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, de que trata a Lei no 10.336, de 2001; e 

II - de dotações do Orçamento das Operações Oficiais de Crédito. 

§ 3o Nos financiamentos realizados com recursos da Poupança Rural, a equalização da taxa de juros pode 
ser compensada mediante a utilização de fator de ponderação, na forma definida pelo CMN. 

§ 4o A autorização para a concessão de subvenção e para a contratação das operações de financiamento 
para estocagem de álcool combustível fica limitada a cinco anos. 

§ 5o O pagamento da equalização fica condicionado à comprovação da boa e regular aplicação dos 
recursos e à apresentação de declaração de responsabilidade pela instituição financeira oficial federal, para 
fins de liquidação de despesa. 

 

Art. 3o O CMN, com base em sugestão do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool - CIMA, 
estabelecerá as condições e critérios para a concessão dos financiamentos de que trata o art. 2o, devendo, 
no mínimo, definir: 

I - os beneficiários; 

II - o volume anual de recursos; 

III - os prazos dos financiamentos e a forma de amortização; 

IV - os encargos financeiros; 

V - as instituições financeiras operadoras; 

VI - a remuneração das instituições financeiras; e 

VII - as garantias mínimas a serem exigidas. 

 

Art. 4o O Ministério da Fazenda definirá a metodologia para a concessão da equalização das taxas de juros 
de que trata o art. 2o. 

 

Art. 5o A Lei no 10.453, de 13 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 3o As medidas de política econômica referidas no art. 2o visam a assegurar a estabilidade do setor 
produtivo, reduzir a volatilidade de preço e contribuir para a estabilidade da oferta do produto e serão 
criadas por ato do Poder Executivo, a seu exclusivo critério, compreendendo, entre outras, as seguintes: 

............................................................................................. 
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V - financiamento à estocagem do produto, com ou sem opção de compra; 

VI - financiamento para a emissão de Cédulas de Produto Rural - CPR, nos termos da Lei no 8.929, de 22 
de agosto de 1994; e 

VII - pagamento da equalização de taxas de juros nos financiamentos destinados à estocagem de álcool 
combustível.” (NR) 

 

Art. 6o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 23 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 

 

DILMA ROUSSEFF Guido Mantega 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2011 

 

 

 

RETIFICAÇÃO 

 

Na página 2, nas assinaturas, leia-se: Dilma Rousseff, Guido Mantega, Mendes Ribeiro Filho, Fernando 
Damata Pimentel, Edison Lobão e Alexandre Antonio Tombini. 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.12.2011 

 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=533505  

Ementa: Altera a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para autorizar a União a conceder subvenção 
econômica, sob a forma de equalização de parte dos custos a que estão sujeitas as instituições financeiras 
para contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo orientado e autoriza a 
concessão de subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de taxa de juros, nas operações de 
financiamento para a estocagem de álcool combustível, e altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002.  

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário  

Regime de Tramitação:  Urgência  

Indexação: Alteração, lei federal, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), União 
Federal, concessão, subvenção econômica, instituição financeira, equalização, custos, contratação, 
acompanhamento, operação financeira, microcrédito, subvenção, financiamento, estoque, álcool 
combustível, critérios, Conselho Monetário Nacional (CMN).  
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Tramitação: 
 

26/12/2011 - Poder Executivo (EXEC) 

Publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União. Inteiro teor  

26/12/2011 - CONGRESSO NACIONAL (CN)  

Prazo para Emendas: 02/02/2012 a 07/02/2012.  

Comissão Mista: 02/02/2012 a 15/02/2012.  

Câmara dos Deputados: 16/02/2012 a 29/02/2012.  

Senado Federal: 01/03/2012 a 14/03/2012.  

Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 15/03/2012 a 17/03/2012.  

Sobrestar Pauta: a partir de 18/03/2012.  

Congresso Nacional: 02/02/2012 a 01/04/2012.  

Prorrogação pelo Congresso Nacional: 02/04/2012 a 31/05/2012.  

28/12/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Retificação publicada no DOU de 28/12/2011.   

14/02/2012 - Presidência da Câmara dos Deputados (PRESI)  

Designado Relator, Dep. Heleno Silva (PRB-SE), para proferir parecer em plenário pela Comissão 
Mista a esta medida provisória e às emendas apresentadas.  

15/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Retirada de proposição de iniciativa individual n. 4340/2012, 
pelo Deputado Heleno Silva (PRB-SE), que: "Requer retirada de Emendas à MPV 554/11". Inteiro 
teor  

29/02/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Recebido o Ofício n. 71/2012, do Congresso Nacional, que encaminha o processado da MPV 
554/11. Informa, ainda, que à Medida foram oferecidas 50 (cinquenta) emendas e que a Comissão 
Mista não se instalou. Inteiro teor  

29/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação da Mensagem n. 596/2011, pelo Poder Executivo, que: "Submete à apreciação do 
Congresso Nacional o texto da Medida Provisória n. 554/2011, que 'Altera a Lei n. 11.110, de 25 de 
abril de 2005, para autorizar a União a conceder subvenção econômica, sob a forma de 
equalização de parte dos custos a que estão sujeitas as instituições financeiras para contratação e 
acompanhamento de operações de microcrédito produtivo orientado e autoriza a concessão de 
subvenção econômica, sob a modalidade equalização de taxa de juros, nas operações de 
financiamento para a estocagem de álcool combustível, e altera a Lei n. 10.453, de 13 de maio de 
2002'". Inteiro teor  

29/02/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 01/03/2012  

29/02/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Publique-se. Submeta-se ao Plenário. Inteiro teor  

29/02/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 01/03/2012  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  
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05/03/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Deferido o Req. 4.340/12, conforme despacho no seguinte teor: "Defiro, nos termos do art. 104 c/c 
com o art. 114, VII, do RICD, o pedido de retirada das Emendas ns. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 48, 
de autoria do Deputado Heleno Silva, à MPV n. 554/11. Publique-se".  

06/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face do encerramento da Sessão.   

07/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPVs 549 e 550, de 2011, itens 
01 e 02 da pauta, com prazo encerrado.   

12/03/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Despacho exarado nas emendas apresentadas à MPV 554/11: "Com fundamento no art. 4º, § 4º, da 
Resolução n. 1/2002-CN, c/c art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, indefiro 
liminarmente as Emendas 2, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 
43, 45, 46, 47, 49 e 50, por versarem sobre matéria estranha, tudo em conformidade com a decisão 
desta Presidência proferida na Questão de Ordem n. 478/2009. Publique-se. Oficie-se".  

13/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia.  

14/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 4614/2012, pelo Deputado Alfredo Kaefer (PSDB-PR), que: 
"Requer a apreciação pelo Plenário de recurso contra a decisão proferida pela Presidência de 
indeferimento liminar à tramitação da emenda nº 33, apresentada à Medida Provisória nº 554, de 
2011, com pedido preliminar de reconsideração pela Presidência". Inteiro teor  

14/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada por acordo dos Srs. Líderes.    
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 556, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011. 
Poder Executivo 
 

Altera a Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, relativa à 
contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público, 
prorroga a vigência do Regime Tributário para Incentivo à 
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária, de que 
trata a Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 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 A Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4o ........................................................................ 

§ 1o ................................................................................ 

............................................................................................. 

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou 
gratificada; 

IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição, o § 5o do art. 2o e o § 1o do 
art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003; 

X - o adicional de férias; 

XI - o adicional noturno; 

XII - o adicional por serviço extraordinário; 

XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; 

XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; e 

XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de 
representante do governo, de órgão ou de entidade da Administração Pública do qual é servidor. 

§ 2o O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, 
de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em 
comissão ou de função comissionada ou gratificada, e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou 
de adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento 
no art. 40 da Constituição e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, respeitada, em qualquer 
hipótese, a limitação estabelecida no § 2o do art. 40 da Constituição.” (NR) 

 “Art. 8o-A ..................................................................... 

............................................................................................. 

§ 3o A não retenção das contribuições pelo órgão pagador sujeita o responsável às sanções penais e 
administrativas, cabendo a esse órgão apurar os valores não retidos e proceder ao desconto na folha de 
pagamento do servidor ativo, do aposentado e do pensionista, em rubrica e classificação contábil 
específicas, podendo essas contribuições serem parceladas na forma do art. 46 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, observado o disposto no art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

§ 4o Caso o órgão público não observe o disposto no § 3o, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
formalizará representações aos órgãos de controle e constituirá o crédito tributário relativo à parcela devida 
pelo servidor ativo, aposentado ou pensionista.” (NR) 

“Art. 16-A. .............................................................. 

Parágrafo único. O recolhimento da contribuição deverá ser efetuado nos mesmos prazos previstos no § 1o 
do art. 8o-A, de acordo com a data do pagamento.” (NR) 
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Art. 2o A Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 16. Os beneficiários do REPORTO, descritos no art. 15 desta Lei, ficam acrescidos das empresas de 
dragagem, definidas na Lei no 11.610, de 12 de dezembro de 2007, dos recintos alfandegados de zona 
secundária e dos centros de treinamento profissional, de que trata o art. 32 da Lei no 8.630, de 25 de 
fevereiro de 1993, e poderão efetuar aquisições e importações amparadas pelo REPORTO até 31 de 
dezembro de 2015.” (NR) 

 

Art. 3o A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8o ........................................................................ 

............................................................................................. 

§ 9o O disposto no § 8o não se aplica às exportações de mercadorias para o exterior.” (NR) 

 

Art. 4o A Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2o Até 31 
de dezembro de 2014, a empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais de valor 
comercial de até R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV, de que trata a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, fica autorizada, em caráter opcional, a efetuar 
o pagamento unificado de tributos equivalente a um por cento da receita mensal auferida pelo contrato de 
construção. ...................................................................................” (NR) Art. 5o A Lei no 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 2o ........................................................... 

............................................................................................. 

§ 8o O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado até o décimo dia subsequente: 

I - ao da revenda no mercado interno; ou 

II - ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação. 

§ 9o O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado acrescido de multa de mora ou de ofício 
e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para 
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da 
emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do 
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês do pagamento. 

§ 10. As pessoas jurídicas de que tratam os arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, e o 
art. 1o na Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, poderão requerer o REINTEGRA. 

§ 11. Do valor apurado referido no caput: 

I - dezessete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento corresponderão a crédito da Contribuição para 
o PIS/PASEP; e 

II - oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento corresponderão a crédito da COFINS.” (NR). 

Art. 6º A Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art.5o .................................................................................. 

....................................................................................................... 

VIII - álcool etílico combustível, R$ 602,00 por m³. 

............................................................................................” (NR) 

“Art. 9o ..........................................................……................ 

....................................................................................................... 

§ 3o O Poder Executivo poderá estabelecer alíquotas específicas diversas para o álcool etílico combustível, 
conforme seja anidro ou hidratado.” (NR) 

Art. 7o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da sua publicação, em relação ao disposto no art. 
1o e à alteração do inciso VIII do caput do art. 5o da Lei no 10.336, de 2001; e 
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II - na data de sua publicação, em relação aos demais artigos. 

 

Brasília, 23 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 

 

DILMA ROUSSEFF Guido Mantega 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2011 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=533508  

Ementa: Altera a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, relativa à contribuição do Plano de Seguridade do 
Servidor Público, prorroga a vigência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária, de que trata a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e dá outras providências.  

Explicação da Ementa:  Altera também as Leis nºs 10.925, de 2004; 12.024, de 2009; 12.546, de 2011; 
10.336, de 2001. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário  

Regime de Tramitação:  Urgência 

Indexação: Alteração, lei federal, Plano de Seguridade Social, servidor público, exclusão, base de cálculo, 
contribuição previdenciária, parcela, remuneração, cargo em comissão, função de confiança, abono de 
permanência, adicional de férias, adicional noturno, adicional por serviço extraordinário, assistência 
suplementar, saúde, educação infantil, indicação, representante, Administração Pública. _Legislação 
tributária federal, empresa, dragagem, beneficiário, Reporto, exclusão, proibição, aproveitamento, crédito 
presumido, expotação, mercadoria, produto animal, produto vegetal, empresa construtora, Programa Minha 
Casa, Minha Vida, unificação, pagamento, tributos._ Recolhimento, imposto, empresa de exportação, 
venda, produto, mercado interno, pessoa jurídica, requerimento, Reintegra, instalação, indústria automotiva, 
empresa montadora, Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, atividade industrial, área, 
atuação, Sudam, Sudene._ Lei da Cide-combustíveis, fixação, alíquota, álcool combustível.  

.  

 

Tramitação: 
 

27/02/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação da Mensagem n. 598/2011, pelo Poder Executivo, que: "Submete à apreciação do 
Congresso Nacional o texto da Medida Provisória n. 556/2011, que 'Altera a Lei n. 10.887, de 18 de 
junho de 2004, relativa à contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público, prorroga a 
vigência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária, 
de que trata a Lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e dá outras providências'". Inteiro teor  

27/02/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 28/02/2011  

  

26/12/2011 - Poder Executivo (EXEC)  

Publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União. Inteiro teor  
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26/12/2011 - CONGRESSO NACIONAL (CN)  

Prazo para Emendas: 02/02/2012 a 07/02/2012.  

Comissão Mista: 02/02/2012 a 15/02/2012.  

Câmara dos Deputados: 16/02/2012 a 29/02/2012.  

Senado Federal: 01/03/2012 a 14/03/2012.  

Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 15/03/2012 a 17/03/2012.  

Sobrestar Pauta: a partir de 18/03/2012.  

Congresso Nacional: 02/02/2012 a 01/04/2012.  

Prorrogação pelo Congresso Nacional: 02/04/2012 a 31/05/2012.  

28/02/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Recebido o Of. n. 73/2012, do Congresso Nacional, que encaminha o processado da MPV 556/11. 
Informa, ainda, que à Medida foram oferecidas 41 (quarenta e uma) emendas e que a Comissão 
Mista não se instalou. Inteiro teor  

29/02/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Publique-se. Submeta-se ao Plenário. Inteiro teor  

29/02/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 01/03/2012  

29/02/2012 - Presidência da Câmara dos Deputados (PRESI)  

Designado Relator, Dep. Jerônimo Goergen (PP-RS), para proferir parecer em plenário pela 
Comissão Mista a esta medida provisória e às emendas apresentadas.  

29/02/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

06/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face do encerramento da Sessão.   

07/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPVs 549 e 550, de 2011, itens 
01 e 02 da pauta, com prazo encerrado.   

12/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Retirada de proposição n. 4583/2012, pelo Deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS), que: "Requer retirada de Emenda à Medida Provisória nº 556 de 2011". Inteiro 
teor  

13/03/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Deferido o REQ 4.583/2012, conforme despacho no seguinte teor: "Defiro, nos termos do art. 114, 
VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o pedido de retirada da Emenda n. 20, de 
autoria do Deputado Jerônimo Goergen, à MPV 556/11. Publique-se".  

13/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia.  

13/03/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Despacho exarado nas emendas apresentadas à MPV 556/11: "Com fundamento no art. 4º, § 4º, da 
Resolução n. 1/2002-CN, c/c o art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, indefiro 
liminarmente as Emendas 22, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 e 41 por versarem sobre matéria 
estranha, tudo em conformidade com a decisão da Presidência da Câmara dos Deputados proferida 
na Questão de Ordem n. 478/2009. Publique-se. Oficie-se".  

14/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Matéria não apreciada por acordo dos Srs. Líderes.    


