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MEDIDA PROVISÓRIA N
o
- 457, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009

Altera os arts. 96 e 102 da Lei no 11 . 1 9 6 ,
de 21 de novembro de 2005, que dispõem
sobre parcelamento de débitos de respon-
sabilidade dos Municípios, decorrentes de
contribuições sociais de que tratam as alí-
neas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

O PRESIDENTE 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 arts. 96 e 102 da Lei no 11.196, de 21 de no-
vembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 96. Os Municípios poderão parcelar seus débitos e os
de responsabilidade de autarquias e fundações municipais re-
lativos 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, com vencimento até 31 de janeiro de 2009, em até:

I - duzentas e quarenta prestações mensais e consecutivas, se
relativos às contribuições sociais de que trata a alínea "a" do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991; ou

II - sessenta prestações mensais e consecutivas, se relativos
às contribuições sociais de que trata a alínea "c" do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e às passíveis de
retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação.

§ 1o Os débitos referidos no caput são aqueles originários de
contribuições sociais e correspondentes obrigações acessórias,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União,
ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
ainda que cancelado por falta de pagamento, exceto aqueles par-
celados na forma da Lei no 9.639, de 25 de maio de 1998.

§ 2o Os débitos ainda não constituídos deverão ser con-
fessados, de forma irretratável e irrevogável, até 31 de maio de
2009.

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

§ 6o A opção pelo parcelamento deverá ser formalizada até
31 de maio de 2009, na unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil de jurisdição do Município.

§ 7o Não se aplica aos parcelamentos de que trata este artigo
o disposto no inciso IX do art. 14 e no § 2o do art. 14-A da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002." (NR)

"Art. 102. .................................................................................

I - à apresentação pelo Município, na data da formalização do
pedido, do demonstrativo referente à apuração da Receita Corrente
Líquida Municipal, na forma do disposto na Lei Complementar no

101, de 2000, referente ao ano-calendário de 2008;

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

Art. 2o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3o Fica revogado o § 3o do art. 96 da Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005.

Brasília, 10 de fevereiro de 2009; 188o da Independência e
121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega

MEDIDA PROVISÓRIA N
o
- 458, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009

Dispõe sobre a regularização fundiária das
ocupações incidentes em terras situadas em
áreas da União, no âmbito da Amazônia
Legal, altera as Leis nos 8.666, de 21 de
junho de 1993, 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, 6.383, de 7 de dezembro 1976, e
6.925, de 29 de junho de 1981, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Esta Medida Provisória dispõe sobre a regularização
fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da
União, no âmbito da Amazônia Legal, definida no art. 2o da Lei
Complementar no 124, de 3 de janeiro de 2007, mediante alienação e
concessão de direito real de uso de imóveis.

Art. 2o Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se
por:

I - ocupação direta: aquela exercida pelo ocupante e sua
família;

II - ocupação indireta: aquela exercida somente por inter-
posta pessoa;

III - exploração direta: atividade econômica exercida em
imóvel rural, praticada diretamente pelo ocupante, ou com auxílio de
seus familiares e, eventualmente, com ajuda de terceiros;

IV - exploração indireta: atividade econômica exercida em
imóvel rural, por meio de preposto ou assalariado;

V - cultura efetiva: exploração agropecuária, agroindustrial,
extrativa, florestal, pesqueira ou outra atividade similar, mantida no
imóvel rural e com o objetivo de prover subsistência dos ocupantes,
por meio da produção e da geração de renda;

VI - ocupação mansa e pacífica: aquela exercida sem opo-
sição e de forma contínua;

VII - áreas urbanas consolidadas: aquelas que apresentem
sistema viário implantado e densidade ocupacional característica, na
data de publicação desta Medida Provisória, conforme regulamento;

VIII - plano de ordenamento territorial da área de expansão
urbana: planejamento da expansão urbana elaborado em conformi-
dade com os princípios e diretrizes da Lei no 10.257, de 10 de julho
de 2001, contendo, no mínimo, os seguintes elementos:

a) estudo de viabilidade da expansão urbana ou da implan-
tação de novas áreas urbanas;

b) delimitação de zonas especiais de interesse social em
quantidade compatível com a demanda de habitação de interesse
social do Município;

c) delimitação do perímetro das áreas urbanas e de expansão
urbana;

d) diretrizes e parâmetros urbanísticos de parcelamento, uso
e ocupação do solo urbano;

e) diretrizes para infra-estrutura e equipamentos urbanos e
comunitários; e

f) diretrizes para proteção do meio ambiente e do patrimônio
cultural.

IX - áreas de expansão urbana: aquelas contempladas no
plano de ordenamento territorial da área de expansão urbana definido
no plano diretor do Município ou em lei municipal específica, con-
forme regulamento;

X - concessão de direito real de uso: cessão de direito real de
uso, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, para
fins específicos de regularização fundiária; e

XI - alienação: doação, venda direta ou mediante licitação,
nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, do domínio
pleno das terras previstas no art. 1o.

Art. 3o São passíveis de regularização fundiária nos termos
desta Medida Provisória as terras:

I - discriminadas, arrecadadas e registradas em nome da
União entre as devolutas situadas nas áreas declaradas de interesse à
segurança e ao desenvolvimento nacionais com base no art. 1o do
Decreto-Lei no 1.164, de 1o de abril de 1971;
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