
LEI No 9.732, dE 11 dE dEZEMBRO dE 1998

Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, e dá outras providências.

c Publicada no DOU de 14-12-1998.

Art. 1o Os artigos 22 e 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
c A Lei nº 12.101, de 27-11-2009, revogou este artigo na parte que altera o art. 55, da Lei nº 8.212, de 24-7-1991.
c Alterações inseridas no texto da referida Lei.

Art. 2o Os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
c Alterações inseridas no texto da referida lei.

Art. 3o Os dispositivos a seguir indicados da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:
c A Lei nº 9.317, de 5-12-1996, foi revogada pela LC nº 123, de 14-12-2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte).

Art. 4o As entidades sem fins lucrativos educacionais e as que atendam ao Sistema Único de Saúde, mas não prati-
quem de forma exclusiva e gratuita atendimento a pessoas carentes, gozarão da isenção das contribuições de que 
tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, na proporção do valor das vagas cedidas, integral e gratuitamente, 
a carentes e do valor do atendimento à saúde de caráter assistencial, desde que satisfaçam os requisitos referidos 
nos incisos I, II, IV e V do artigo 55 da citada Lei, na forma do regulamento.
c O referido art. 55 foi revogado pela Lei nº 12.101, de 27-11-2009.

Art. 5o O disposto no artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, na sua nova redação, e no artigo 4o desta Lei terá aplicação 
a partir da competência abril de 1999.
c O referido art. 55 foi revogado pela Lei nº 12.101, de 27-11-2009.

Art. 6o O acréscimo a que se refere o § 6o do artigo 57 da Lei no 8.213, de 1991, será exigido de forma progressiva 
a partir das seguintes datas:
I – 1o de abril de 1999: quatro, três ou 2% (dois por cento);
II – 1o de setembro de 1999: oito, seis ou 4% (quatro por cento);
III – 1o de março de 2000: doze, nove ou 6% (seis por cento).
Art. 7o Fica cancelada, a partir de 1o de abril de 1999, toda e qualquer isenção concedida, em caráter geral ou es-
pecial, de contribuição para a Seguridade Social em desconformidade com o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, na 
sua nova redação, ou com o artigo 4o desta Lei.
c O referido art. 55 foi revogado pela Lei nº 12.101, de 27-11-2009.

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998;  

177o da Independência e 
110o da República.
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