O Governo, a Sociedade e as
pessoas estAo conhecendo melhor
as dificuldades dos garimpeiros,
e com isso, estAo dando valor ao
seu trabalho e reconhecendo
sua importAncia.
As leis e o estatuto foram feitos
para beneficiar os garimpeiros e
preservar o local onde o ouro e
extraido. Assim, todos podem ganhar
o seu sustento, preservar os locais
da extração e proteger
o garimpeiro com leis adequadas.
Veja como e facil ser legal:

ANORO – Trabalhando para o Garimpeiro Legal
A ANORO - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO OURO tem o objetivo de incentivar a regulamentação
das atividades dos garimpeiros e das empresas ligadas ao mercado do ouro. Busca estimular
a exploração racional de jazidas de ouro, instruir como preservar o meio ambiente e apoiar o
processo de legalização do garimpeiro e de sua produção.
Por isso, a ANORO está desenvolvendo uma campanha para que todo garimpeiro possa se
cadastrar e obter sua carteira de credenciamento no Cadastro Nacional dos Garimpeiros,
que terá seus dados pessoais, região de garimpo e número de identiﬁcação. Este cadastro da
população garimpeira será importante para colaborar na regulamentação da aposentadoria
do garimpeiro.
Esta carteira também terá um atestado que o garimpeiro recebeu orientações sobre a
preservação do meio ambiente na extração do ouro.
Entre em contato com as compradoras de ouro autorizadas pelo Banco Central e solicite sua
inscrição. Seja um garimpeiro legal.
CADASTRO NACIONAL
DE GARIMPEIROS

CERTIFICAMOS QUE
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA DOS SANTOS

NOME

José Francisco da Silva dos Santos
RG

CPF

44.546.344-87

354.855.338.92

CIDADE

ESTADO

São Paulo

SP

RECEBEU ORIENTAÇÕES SOBRE
BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E
LEGAIS PARA GARIMPO DE OURO

Conﬁra abaixo a tabela para o cálculo mensal de imposto de renda exercício de 2015, ano
calendário 2014.
Valor total de venda mensal

Alíquota

(a ser aplicada sobre 10% do valor mensal da venda)

Até R$ 17.877,70
De R$ 17.877,80 até R$ 26.792,90

Parcela a deduzir
do imposto

-

-

7,5%

R$ 134,08

De R$ 26.793,00 até R$ 35.724,30

15,0%

R$ 335,03

De R$ 35.724,40 até R$ 44.638,10

22,5%

R$ 602,96

Acima de R$ 44.638,10

27,5%

R$ 826.15

Estatuto do Garimpeiro
(Lei nº 11.685/08, de 02 de junho de 2008)

O Estatuto do Garimpeiro é um importante documento que legaliza as atividades em todo
o país. Veja os pontos importantes:
a) Modalidades
O garimpeiro pode trabalhar nas seguintes modalidades:
• autônomo, em economia familiar, individual, mediante contrato de parceria e em cooperativa.
b) Direitos
1. Permissão de lavra garimpeira nas áreas em que estejam atuando.

REGIÃO GARIMPEIRA

REGIÃO DO PARÁ
REGIÃO DO TOCANTIS

2. Ser associado a mais de uma cooperativa que tenha atuação em áreas diferentes.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

DATA DE EMISSÃO

2432542432594

22/03/1978

www.anoro.com.br

3. Direito de requerer exploração de jazidas por permissão de lavra garimpeira (PLG).
4. Direito ao registro da atividade nas carteiras expedidas pelas cooperativas.

Conheça a nova lei de venda do ouro
(Lei nº 12.844/13, de 19 de julho de 2013 e Portaria DNPM nº 361, de 10 de setembro de 2014)

1.

O garimpeiro deverá declarar a origem do ouro, indicando a Permissão da Lavra
Garimpeira - PLG.

2. As empresas autorizadas a comprar ouro deverão emitir e manter os recibos de venda e
a declaração da origem do ouro.
3. Todos os participantes da cadeia produtiva do ouro poderão comercializar o produto,
desde que a origem do ouro seja declarada.

c) Deveres
1. Recuperar as áreas degradadas por suas atividades.
2. Atender ao disposto no código de Mineração.
3. Cumprir a legislação em relação à segurança e à saúde no trabalho.
4. Proibido o trabalho de menor de 18 anos na atividade de garimpagem.
5. Garimpeiro com contrato de parceria com o titular de direito deverá comprovar a
regularidade de sua atividade na área.
d) Entidades

Exija a nota ﬁscal na hora de vender o ouro

1. É livre a ﬁliação a Associações, Confederações, Sindicatos, Cooperativas e outras.

Quando vender seu ouro, exija a nota ﬁscal, assim você estará dentro da lei e de acordo com
as normas da Receita Federal. Dessa forma, você poderá apresentar a origem do dinheiro que
ganhou e comprovar suas atividades para a sua futura aposentadoria.

2. As cooperativas deverão informar ao DNPM a relação dos garimpeiros cooperados.

Quanto de imposto você paga na hora da venda?
Menos do que você imagina!

2. Intitulado o Patrono dos Garimpeiros – Fernão Dias Paes Leme.

Quando você vende o ouro, a compradora calcula na hora o valor de imposto de renda que
você precisa pagar, e já desconta o valor.

e) Outras
1. Instituído o Dia Nacional do Garimpeiro – 21 de julho.
3. Data Oﬁcial do Estatuto – 2 de junho de 2008.
Sempre que tiver alguma dúvida, procure a ANORO ou o comprador autorizado.

cuide da sua casa e do ambiente

cuide da sua casa e do ambiente

AO FAZER A NOVA PISTA

SEMPRE ATERRE A OUTRA.

SAIBA USAR A PC.
Ao usar a pc, faca a pista estreita - no maximo
14 metros de largura. Ao mesmo tempo que voce
escava, deve aterrar a pista ja lagresada com a
propria terra que voce retirou. Use a largura
do baixao e nao faca no comprimento. Deixe livre
a corrida da agua. Assim voce preserva o meio
ambiente e aproveita melhor o novo espaco.

Se voce nao usar a largura do baixao, nao aproveita toda a area.
Se voce nao aterrar a pista, destroi o vale.

Com este pequeno manual, a ANORO busca orientar o garimpeiro
sobre os cuidados com sua saúde, com o meio ambiente e com as
técnicas de extração do ouro.
Pequenas ações ajudam você a viver melhor no seu ambiente de
trabalho. Afinal, você é essencial para que o garimpo exista.

Procure a ANORO. Ela pode orientar na sua
regularização no DNPM, na Secretaria do Meio Ambiente e no
Sindicato dos Garimpeiros. E também explicar o Estatuto do
Garimpeiro para que você conheça seus direitos e deveres.
Seja um garimpeiro legal.

www.anoro.com.br

