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Atos do Poder Legislativo
LEI COMPLEMENTAR No 162, DE 6 DE ABRIL DE 2018
Institui o Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte optantes pelo Simples
Nacional (Pert-SN).
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
promulgo, nos termos do parágrafo 5º do art. 66 da Constituição
Federal, a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica instituído o Programa Especial de
Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN), relativo
aos débitos de que trata o § 15 do art. 21 da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as seguintes
condições:
I - pagamento em espécie de, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até cinco
parcelas mensais e sucessivas, e o restante:
a) liquidado integralmente, em parcela única, com redução
de 90% (noventa por cento) dos juros de mora, 70% (setenta por
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por
cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e
sucessivas, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora,
50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e
100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios; ou
c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas
mensais e sucessivas, com redução de 50% (cinquenta por cento)
dos juros de mora, 25% (vinte e cinco por cento) das multas de
mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos
legais, inclusive honorários advocatícios;

II - o valor mínimo das prestações será de R$ 300,00
(trezentos reais), exceto no caso dos Microempreendedores Individuais
(MEIs), cujo valor será definido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

§ 1º Os interessados poderão aderir ao Pert-SN em até noventa
dias após a entrada em vigor desta Lei Complementar, ficando
suspensos os efeitos das notificações - Atos Declaratórios Executivos
(ADE) - efetuadas até o término deste prazo.

MENSAGEM

§ 2º Poderão ser parcelados na forma do caput deste
artigo os débitos vencidos até a competência do mês de novembro
de 2017 e apurados na forma do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional).

Nº 175, de 6 de abril de 2018. Comunica ao Senado Federal que,
em face da rejeição pelo Congresso Nacional do veto total ao
Projeto de Lei no 164, 2017 - Complementar (no 171/15 Complementar, na Câmara dos Deputados), acaba de promulgá-lo,
que se transforma na Lei Complementar nº 162, de 5 de abril de
2018, motivo pelo qual restitui dois exemplares dos respectivos
autógrafos.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos
ou não, com exigibilidade suspensa ou não, parcelados ou não e
inscritos ou não em dívida ativa do respectivo ente federativo, mesmo
em fase de execução fiscal já ajuizada.
§ 4º O pedido de parcelamento implicará desistência
compulsória e definitiva de parcelamento anterior, sem restabelecimento
dos parcelamentos rescindidos caso não seja efetuado o pagamento da
primeira prestação.
§ 5º O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§ 6º Poderão ainda ser parcelados, na forma e nas
condições previstas nesta Lei Complementar, os débitos parcelados
de acordo com os §§ 15 a 24 do art. 21 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e o art. 9º da Lei Complementar
nº 155, de 27 de outubro de 2016.
§ 7º Compete ao CGSN
parcelamento disposto neste artigo.

a

regulamentação

Nº 174, de 6 de abril de 2018. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento do
Mandado de Segurança nº 24.163.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
PORTARIA Nº 523, DE 6 DE ABRIL DE 2018
Institui o Comitê de Governança de
Contratações no âmbito do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, da Estrutura
Regimental deste Instituto, aprovada pelo Decreto nº 8.955, de 11 de
janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do dia 12 de janeiro de
2017, combinado com o art. 107, inciso VII, do Regimento Interno da
Autarquia, aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 338, de 09 de março
de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 13 seguinte, e
Considerando as instruções contidas na Portaria nº 1.045, de
22 de novembro de 2017, mediante a qual a Casa Civil da Presidência
da República estabeleceu medidas de governança para as contratações
no âmbito dos órgãos da Casa Civil da Presidência da República e
suas entidades vinculadas; resolve:
Art. 1º Instituir o Comitê de Governança das Contratações no
âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.
Art. 2º Compete ao Comitê de Governança das Contratações:

do

I - aprovar o Plano Anual de Contratações de que trata a
Portaria nº 1.045, de 22 de novembro de 2017, da Casa Civil da
Presidência da República;

Art. 2º O Poder Executivo federal, com vistas ao cumprimento
do disposto no inciso II do caput do art. 5º e nos arts. 14 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da
renúncia fiscal decorrente desta Lei Complementar e o incluirá no
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal,
que acompanhará o projeto da lei orçamentária cuja apresentação se der
após a publicação desta Lei Complementar.

II - monitorar a execução do Plano Anual de Contratações;

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 2018; 197o da Independência e 130o
da República.
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III - aprovar as eventuais alterações de prioridades e
demandas, autorizar a retirada e a inclusão de aquisições do Plano
Anual de Contratações;
IV - aprovar, justificadamente, a inclusão de itens no Plano
Anual de Contratações, quando fora dos prazos estipulados pela
Portaria nº 1.045, de 22 de novembro de 2017, da Casa Civil da
Presidência da República;
V - monitorar os contratos administrativos de maior vulto e
os contratos essenciais ao alcance dos objetivos estratégicos do Incra,
nos termos estabelecidos pela Portaria nº 1.045, de 22 de novembro
de 2017, da Casa Civil da Presidência da República; e
VI - instituir grupos de trabalho, bem como designar
servidores para operações necessárias ao desenvolvimento das
atividades do Comitê.
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