Boletim DOU – 15 de Julho

Defesa Agropecuária
1 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Secretaria de Defesa
Agropecuária – Portaria nº 360, de 12 de julho de 2021.
Altera a lista de pragas quarentenárias ausentes, constantes do Anexo da Instrução Normativa SDA
nº 39, de 1º de outubro de 2018.
2 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Secretaria de Defesa
Agropecuária – Portaria nº 361, de 12 de julho de 2021.
Reconhece o estado do Ceará como área sob Sistema de Mitigação de Risco (SMR) para o Cancro
Cítrico (Xanthomonas citri subsp.Citri).
3 – Atos do Poder Legislativo – Lei nº 14.185, de 14 de julho de 2021.
Dispõe sobre a autorização para que estruturas industriais destinadas à fabricação de vacinas de uso
veterinário sejam utilizadas na produção de insumos farmacêuticos ativos (IFA) e vacinas contra a
covid-19 no Brasil.

Tributária
1 – Atos do Poder Legislativo – Lei nº 14.183, de 14 de julho de 2021.
Altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido devida pelas pessoas jurídicas do setor financeiro, a Lei nº 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, para modificar a concessão da isenção relativa ao Imposto sobre Produtos
Industrializados incidente na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência, as Leis n os
10.865, de 30 de abril de 2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 13.756, de 12 de dezembro de
2018, e 9.613, de 3 de março de 1998, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967; e revoga
a tributação especial relativa à nafta e a outros produtos destinados a centrais petroquímicas.
2 – Presidência da República / Despachos do Presidente da República – Mensagem nº 339, de
14 de julho de 2021.
Vetos parciais ao Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2021 (Medida Provisória nº 1.034, de 1º de
março de 2021), que “Altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, para majorar a alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas pessoas jurídicas do setor financeiro, a Lei nº
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para modificar a concessão da isenção relativa ao Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência, as Leis n
os 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 13.756, de 12 de dezembro
de 2018, e 9.613, de 3 de março de 1998, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967; e
revoga a tributação especial relativa à nafta e a outros produtos destinados a centrais
petroquímicas”.
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3 – Atos do Poder Legislativo – Lei nº 14.185, de 14 de julho de 2021.
Dispõe sobre o acolhimento pelo Banco Central do Brasil de depósitos voluntários à vista ou a prazo
das instituições financeiras; e altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013.

Infraestrutura e Logística
1 – Atos do Poder Legislativo – Lei nº 14.184, de 14 de julho de 2021.
Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, para fins de modernização do marco legal das Zonas
de Processamento de Exportação (ZPE).
2 – Presidência da República / Despachos do Presidente da República – Mensagem nº 340, de
14 de julho de 2021.
Vetos parciais ao Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2021 (Medida Provisória nº 1.033, de 24 de
fevereiro de 2021), que “Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, para fins de modernização
do marco legal das Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)”.
3 – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações / Gabinete do Ministro – Portaria MCTI nº
4.979, de 13 de julho de 2021.
Altera o Anexo da Portaria MCTI nº 4.617, de 6 de abril de 2021, que Institui a Estratégia Brasileira
de Inteligência Artificial e seus eixos temáticos.

Nomeação / Exoneração
1 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Gabinete da Ministra – Portaria nº
218, de 14 de julho de 2021.
Designa os membros e respectivos suplentes das Subcomissões Técnicas da Comissão de
Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio – CDSA, previstas no art. 7º da Portaria nº 90,
de 19 de abril de 2021.
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