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RETIFICAÇÃO

IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e

MEDIDA PROVISÓRIA N o- 613, DE 7 DE MAIO DE 2013

V - Ministério das Relações Exteriores.

Institui crédito presumido da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS na venda
de álcool, inclusive para fins carburantes;
altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de
2004, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para dispor sobre incidência das
referidas contribuições na importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da indústria química nacional que especifica, e dá outras
providências.

Art. 5º Compete ao Comitê-Executivo da CNPD:
I - elaborar pautas e preparar reuniões da CNPD;
II - elaborar relatório de atividades desenvolvidas pela CNPD;
III - disponibilizar periodicamente informações sobre as
ações implementadas pela CNPD; e
IV - convocar, por meio de sua presidência, as reuniões da
CNPD, com pauta previamente definida.
Art. 6º As reuniões da CNPD ocorrerão de forma ordinária
duas vezes ao ano e, de forma extraordinária, quando necessário.
Art. 7º A participação na CNPD será considerada prestação
de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 8º A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, por meio da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, prestará apoio técnico e administrativo ao funcionamento
da CNPD.
Art. 9º A CNPD elaborará e submeterá à aprovação do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contado da data de publicação deste Decreto.
Art. 10. O Anexo I ao Decreto nº 6.517, de 28 de julho de
2008, que dispõe sobre a Estrutura Regimental da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 2º ....................................................................................
..........................................................................................................
III - órgão colegiado: Comissão Nacional de População e
Desenvolvimento - CNPD; e
IV - entidade vinculada: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA." (NR)
"Art. 6º-B À CNPD compete:
I - apoiar a elaboração de estudos atualizados sobre a população nacional, regional e municipal;
II - sistematizar, avaliar e divulgar informações sobre áreas
relacionadas ao tema população e desenvolvimento;
III - analisar o impacto das mudanças demográficas nas políticas governamentais e nas ações da iniciativa privada;
IV - estabelecer diálogo permanente com instituições e entidades, nacionais e internacionais, cujos objetivos e atividades
contribuam para questões de população e desenvolvimento;
V - estimular o aprimoramento e integração dos diversos
sistemas de produção de informações sobre o tema de população
e desenvolvimento; e
VI - contribuir para melhorar o acesso dos segmentos da
sociedade a serviços de informação, educação e comunicação
sobre questões de população e desenvolvimento." (NR)
Art. 11. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 4.269, de 13 de junho de 2002; e
II - a alínea "d" do inciso III do caput do art. 2º e o art. 51
do Anexo I ao Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de maio de 2013; 192º da Independência e 125º
da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Marcelo Cortes Neri
Eleonora Menicucci de Oliveira

(Publicada no Diário Oficial da União de 8 de maio de 2013,
Seção 1, página 1)
No art. 5º, na parte que altera o § 15 do art. 8º da Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004, onde se lê:
"§ 15. Na importação de etano, propano e butano, destinados
à produção de eteno, propeno, nafta petroquímica, condensado destinado a centrais petroquímicas, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e de paraxileno, quando efetuadas por centrais
petroquímicas para serem utilizados como insumo, as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação são de, respectivamente:"
Leia-se:
"§ 15. Na importação de etano, propano, butano, nafta petroquímica, condensado destinado a centrais petroquímicas, eteno,
propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e
de paraxileno, quando efetuada por indústrias químicas para serem
utilizados como insumo, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação são de, respectivamente:"
No art. 6º, na parte que altera o inciso I do parágrafo único do
art. 56 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, onde se lê:
"I - às vendas de etano, propano, butano, e correntes gasosas
de refinaria - HLR - hidrocarbonetos leves de refino para centrais
petroquímicas para serem utilizados como insumo na produção de
eteno, propeno, condensado, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno,
tolueno, isopreno e paraxileno;"
Leia-se:
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Presidência da República

.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 182, de 15 de maio de 2013.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei de Conversão no 4, de 2013 (MP
no 589/12), que "Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a
Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade 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
novembro 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 dezembro 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".
Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo veto ao
seguinte dispositivo:
Art. 11
"Art. 11. Ficam a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por intermédio da circunscrição do requerente, responsáveis pela gestão e atualização
constante dos dados referentes às dívidas previdenciárias do ente,
devendo disponibilizar, por meio de sistemas informatizados, de
maneira permanente, informações sobre o montante das dívidas,
formas de parcelamento, juros e encargos incidentes, de modo a
possibilitar o acompanhamento da evolução desses débitos."
Razões do veto
"As atribuições legais dos órgãos já os obrigam à atualização
constante dos dados referentes às dívidas previdenciárias. Além
disso, a Receita Federal do Brasil já disponibiliza esses dados por
meio eletrônico."
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

"I - às vendas de etano, propano, butano, condensado, e
correntes gasosas de refinaria - HLR - hidrocarbonetos leves de refino
para centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na
produção de eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno,
tolueno, isopreno e paraxileno;"

N o- 183, de 15 de maio de 2013. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei complementar que "Altera o
Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei nº
2.398, de 21 de dezembro de 1987, a Lei nº 9.636, de 15 de maio de
1998, dispõe sobre o parcelamento e a remissão de dívidas patrimoniais com a União, e dá outras providências".

No art. 6º, na parte que altera o inciso II do parágrafo único do
art. 56 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, onde se lê:

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

"II - às vendas de eteno, propeno, condensado, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para
centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na produção de resinas termoplásticas ou termofixas, polietileno, polipropileno, polivinilcloreto - PVC, poliésteres, e óxido de eteno."
Leia-se:
"II - às vendas de eteno, propeno, buteno, butadieno, ortoxileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo."
No art. 6º, na parte que insere o § 1º do art. 57-A na Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005, onde se lê:
"§ 1º O saldo de créditos apurados pelas centrais petroquímicas na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º
da Lei nº 10.833, de 2003, existente em 8 de maio de 2013, poderá,
nos termos e prazos fixados em regulamento:"
Leia-se:
"§ 1º O saldo de créditos apurados pelas indústrias petroquímicas na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º
da Lei nº 10.833, de 2003, existente em 8 de maio de 2013, poderá,
nos termos e prazos fixados em regulamento:"
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PORTARIA N o- 305, DE 15 DE MAIO DE 2013
Subdelega a competência prevista no art. 1º
da Portaria AGU nº 98, de 9 de abril de
2013, e dá outras providências.
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei
nº 10.480, de 02 de julho de 2002, e a Portaria AGU nº 98, de 9 de
abril de 2013, resolve:
Art. 1º As Procuradorias Regionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados, Procuradorias Seccionais Federais e Escritórios de
Representação da Procuradoria-Geral Federal ficam autorizados a concordar com pedido de desistência de ação, nas causas de valor até R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 269, inciso V, do
Código de Processo Civil), observados os seguintes limites de alçada:
I - até R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante prévia e
expressa autorização do Procurador Seccional Federal ou do Responsável pelo Escritório de Representação;
II - até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante prévia e expressa autorização do Procurador-Chefe da Procuradoria Federal no Estado;

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

