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mediante procedimentos específicos a serem estabelecidos pelos órgãos de agricultura, de
saúde e de meio ambiente.

Art. 4º Os prazos de que tratam as alínea "b", "c", e "d" do inciso II do § 2º do
art. 15 do Decreto nº 4.074, de 2002, poderão ser prorrogados por vinte e quatro meses
em relação aos produtos protocolados no prazo de dois anos, contado da data de
publicação deste Decreto.

Art. 5º Os Anexos I, II e VII ao Decreto nº 4.074, de 2002, passam a vigorar,
respectivamente, com as alterações constantes dos Anexos I, II e III a este Decreto.

Art. 6º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 4.074, de 2002:

I - o inciso III do caput do art. 2º;

II - os incisos I e II do § 2º do art. 22;

III - os § 1º, § 3º e § 4º do art. 29;

IV - o parágrafo único do art. 44;

V - o § 1º do art. 86;

VI - o item 18.4 do Anexo II; e

VII - o Anexo VI.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de outubro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes
Joaquim Alvaro Pereira Leite

ANEXO I

(Anexo I ao Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002)

"...............................................................................................................................

1. Produto

. 1.1 marcas comerciais ......................................................

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

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

ANEXO II

(Anexo II ao Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002)

"...............................................................................................................................

11. Anexos

. 1. Relatório Técnico;

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

. Certificado de análise física do produto;

. Quando existentes, informações e documentos sobre a situação do produto, o registro,
os usos autorizados, as restrições e os seus motivos, relativamente ao País de origem;

. Informações sobre a existência de restrições ou proibições a produtos à base do mesmo
ingrediente ativo e seus motivos, em outros países;

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

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

13. Anexos - PRODUTOS FORMULADOS E PRÉ-MISTURAS DE NATUREZA
QUÍMICA OU BIOQUÍMICA

. 1. Declaração do registrante sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto,
com a indicação dos limites máximo e mínimo da variação de cada componente e da sua
função específica, acompanhada de laudo laboratorial ou de declaração de cada
formulador.

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

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

ANEXO III

(Anexo VII ao Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002)

"..............................................................................................................................

1. Período da informação

. 1.1 ano: _________

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

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

R E T I F I C AÇ ÃO

DECRETO Nº 10.831, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021

Regulamenta o art. 24 da Medida Provisória nº
1.061, de 9 de agosto de 2021, que institui o
Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil,
e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 2021, Seção 1)

No art. 1º, onde se lê:

"Art. 1º Este Decreto regulamenta o art. 24 da Medida Provisória nº 1.061, de 9 de
setembro de 2021, que institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil."

Leia-se:

"Art. 1º Este Decreto regulamenta o art. 24 da Medida Provisória nº 1.061, de 9 de
agosto de 2021, que institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil."

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Luiz Antonio Galvão da Silva Gordo Filho

Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

M E N S AG E M

Nº 505, de 7 de outubro de 2021. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.987.

Nº 506, de 7 de outubro de 2021. Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação,
do nome do Senhor POMPEU ANDREUCCI NETO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil na República do Equador.

Nº 507, de 7 de outubro de 2021. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 881.

Nº 508, de 7 de outubro de 2021. Comunica ao Senado Federal que, em face da rejeição
pelo Congresso Nacional do veto parcial ao Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2021 (MP
nº 1.018/2020), transformado na Lei nº 14.173, de 15 de junho de 2021, acabo de
promulgá-lo, nos termos da Constituição, motivo pelo qual ora restituo dois exemplares
dos respectivos autógrafos.

Nº 509, de 7 de outubro de 2021. Comunica ao Senado Federal que, em face da rejeição
pelo Congresso Nacional do veto parcial ao Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2021 (MP
nº 1.024/2020), transformado na Lei nº 14.174, de 17 de junho de 2021, acabo de
promulgá-lo, nos termos da Constituição, motivo pelo qual ora restituo dois exemplares
dos respectivos autógrafos.

Nº 510, de 7 de outubro de 2021. Comunica ao Senado Federal que, em face da rejeição
pelo Congresso Nacional do veto parcial ao Projeto de Lei nº 142, de 2018 (nº 9.165, de
2017 na Câmara dos Deputados), transformado na Lei nº 14.180, de 1º de julho de 2021,
acabo de promulgá-lo, nos termos da Constituição, motivo pelo qual ora restituo dois
exemplares dos respectivos autógrafos.

Nº 511, de 7 de outubro de 2021. Comunica ao Senado Federal que, em face da rejeição pelo
Congresso Nacional do veto total ao Projeto de Lei nº 4.113, de 2020, acabo de promulgá-lo,
nos termos da Constituição, motivo pelo qual restituo dois exemplares dos respectivos
autógrafos do texto ora convertido na Lei nº 14.215, de 7 de outubro de 2021.

Nº 512, de 7 de outubro de 2021. Comunica ao Senado Federal que, em face da rejeição
pelo Congresso Nacional do veto total ao Projeto de Lei nº 827, de 2020, acabo de promulgá-
lo, nos termos da Constituição, motivo pelo qual restituo dois exemplares dos respectivos
autógrafos do texto ora convertido na Lei nº 14.216, de 7 de outubro de 2021.

S EC R E T A R I A - G E R A L
SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA SE/SG/PR Nº 692, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021

Institui a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária
no âmbito da Presidência da República.

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria
SG/PR nº113, de 19 de março de 2021 e, tendo em vista o disposto no art. 5º do
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, resolve:

Art. 1º Instituir, no âmbito da Presidência da República, a Comissão para a Coleta
Seletiva Solidária, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 5.940, 25 de outubro de 2006.

Art. 2º A Comissão terá as seguintes competências:

I - implantar e supervisionar a Coleta Seletiva Solidária, no âmbito da
Presidência da República, para a adequada separação e destinação dos resíduos
recicláveis descartados a associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis, habilitadas na forma do art. 3º do Decreto nº 5.940, de 2006;

II - propor ao Secretário-Executivo da Secretaria-Geral medidas para a
implementação de ações e iniciativas relacionadas ao seguinte:

a) racionalização do uso de recursos naturais;

b) redução dos impactos ambientais causados pelos resíduos gerados;

c) estímulo à adoção de práticas sustentáveis para reduzir o consumo e
prover a correta destinação dos resíduos no âmbito dos órgãos presidenciais;

d) melhoria nas atividades de separação, coleta e correta destinação de resíduos;

e) ações de capacitação e conscientização de práticas sócio-ambientalmente
sustentáveis; e

f) outras atividades congêneres à Coleta Seletiva Solidária.

III - coordenar e fiscalizar o cumprimento das obrigações dispostas no
Decreto nº 5.940, de 2006, e normas correlatas.

IV - instruir o processo e participar da seleção das associações ou cooperativas
devidamente habilitadas, que deverão firmar Termo de Compromisso com a Presidência da República.

Art. 3º Os membros da Comissão serão Designados em ato do Secretário-
Executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Parágrafo único. Os membros da Comissão serão designados por um período
de 2 anos, permitida até uma recondução.

Art. 4º Nos impedimentos e afastamentos legais, o Presidente da Comissão
será substituído por outro membro, observada a ordem de designação.

Art. 5º A Designação dos integrantes da Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária será feita sem prejuízo de suas atribuições junto às unidades onde se
encontram lotados.

Art. 6º A Comissão será composta por, no mínimo, 03 (três) Servidores
designados pelo Secretário-Executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIO FERNANDES
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