
 

Clipping de Legislação Geral – Quinta-feira, 14 de outubro de 2021. 

ATOS DO GOVERNO FEDERAL 

1 – PODER LEGISLATIVO 

■ Lei nº 14.217, de 13 de outubro de 2021 - Dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição 
de bens e de insumos e para a contratação de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao 
enfrentamento da pandemia da Covid-19. (D.O.U. – 14.10.2021, p.2). 

■ Lei nº 14.218, de 13 de outubro de 2021 - Altera a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, para 
dispor sobre a validade das normas educacionais a serem adotadas, em caráter excepcional, 
enquanto perdurarem a crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 e suas consequências. 
(D.O.U. – 14.10.2021, p.4). 

Congresso Nacional 

■ Decreto Legislativo nº 33, de 13 de outubro de 2021 – Aprova o texto do Sexagésimo Quarto 
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, que incorpora ao referido 
Acordo o Acordo de Livre Comércio entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile, 
assinado em Santiago, em 21 de novembro de 2018. (D.O.U. – 14.10.2021, p.4). 

2 – PODER EXECUTIVO 

■ Decreto nº 10.834, de 13 de outubro de 2021 - Autoriza o ingresso e a permanência temporária 
de forças militares dos Estados Unidos da América no território nacional para participar em conjunto 
com o Exército Brasileiro do exercício de adestramento combinado CORE 21 no período de 28 de 
novembro a 18 de dezembro de 2021. (D.O.U. – 14.10.2021, p.4). 

Presidência da República 

Despachos do Presidente da República 

■ Mensagem nº 515, de 13 de outubro de 2021 – Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos 
do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 14.217, de 13 de outubro de 2021. (D.O.U. 
– 14.10.2021, p.4). 

■ Mensagem nº 516, de 13 de outubro de 2021 – Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos 
do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 14.218, de 13 de outubro de 2021. (D.O.U. 
– 14.10.2021, p.4). 

■ Mensagem nº 517, de 13 de outubro de 2021 – Veto integral, por contrariedade ao interesse 
público, o Projeto de Lei nº 4.261, de 2012 (Projeto de Lei nº 503, de 2011, no Senado Federal), que 
"Denomina Rodovia Presidente João Goulart o trecho da rodovia BR-153 compreendido entre o 
Município de Cachoeira do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, e o Município de Marabá, no Estado 
do Pará". (D.O.U. – 14.10.2021, p.4). 

3 – MINISTÉRIOS 

Ministério da Cidadania  

Gabinete do Ministro 

■ Portaria MC n. 683, de 13 de outubro de 2021 – Institui abertura de prazo para novas adesões e 
solicitação de aumento de metas ao Programa Criança Feliz/Programa Primeira Infância no SUAS. 
(D.O.U. – 14.10.2021, p.6). 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

Gabinete do Ministro 

http://www.siqueiracastro.com.br/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.217-de-13-de-outubro-de-2021-351985720
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.218-de-13-de-outubro-de-2021-351998043
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-351985290
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.834-de-13-de-outubro-de-2021-351998128
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-351985368
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-351985368
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-351985368
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mc-n-683-de-13-de-outubro-de-2021-351985912
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■ Portaria MCTI nº 5.218, de 7 de outubro de 2021 – Cria, no âmbito do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações - MCTI e de sua Política de Gestão baseada em redes, o Comitê de 
Especialistas Rede Bioinsumos - MCTI. (D.O.U. – 14.10.2021, p.7). 

Ministério do Desenvolvimento Regional 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

■ Resolução ANA nº 104, de 8 de outubro de 2021 – Aprova o Regimento Interno, o Quadro 
Demonstrativo de Cargos em Comissão e o Estatuto da Auditoria Interna da Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico - ANA. (D.O.U. – 14.10.2021, p.19). 

Ministério da Infraestrutura 

Agência Nacional de Transportes Terrestres 

■ Deliberação nº 339, de 8 de outubro de 2021 – Referendar a Deliberação nº 325, de 24 de 
setembro de 2021, que suspendeu a eficácia da Deliberação nº 277, de 24 de agosto de 2021, 
fundamentada em determinação constante de Despacho do Ministro Augusto Nardes, proferido no 
âmbito do TC nº 037.506/2021-8. (D.O.U. – 14.10.2021, p.60). 

■ Deliberação nº 340, de 8 de outubro de 2021 – Declarar de utilidade pública, para efeito de 
desapropriação e afetação para fins ferroviários, em favor da União, os bens imóveis alcançados 
pelas coordenadas planas descritas no anexo a esta Deliberação, as quais definem a poligonal de 
utilidade pública de 1 (uma) área nos municípios de Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia, no estado 
de Minas Gerais, destinada à duplicação do Ramal de Costa Lacerda - Capitão Eduardo, da Estrada 
de Ferro Vitória à Minas - EFVM concedida à Vale S/A. (D.O.U. – 14.10.2021, p.60). 

Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária 

■ Portaria nº 6.086, de 6 de outubro de 2021 – Aprovar o Programa de Segurança Aeroportuária 
(Revisão 00) do operador Dix Empreendimentos Ltda., CNPJ nº 04.409.762/0001-40, responsável 
pela operação do Aeroporto de Fernando de Noronha (SBFN), em Fernando de Noronha/PE (código 
CIAD: PE0003), nos termos do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 107, Emenda 04, 
e da Instrução Suplementar nº 107-001, revisão E (IS nº 107-001E). (D.O.U. – 14.10.2021, p.55). 

Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

■ Portaria nº 637, de 6 de outubro de 2021 – Criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural - 
RPPN Cachoeira do Redondo. Processo Administrativo ICMBio/MMA nº 02070.007178/2020-35. 
(D.O.U. – 14.10.2021, p.80). 

Ministério das Minas e Energia 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

■ Portaria ANP nº 48, de 15 de outubro de 2021 – Institui o Programa de Gestão de Demandas no 
âmbito da Superintendência de Dados Técnicos - SDT. (D.O.U. – 14.10.2021, p.86). 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético 

■ Portaria nº 999, de 13 de outubro de 2021 – Definir em 16,11 MW médios o montante de garantia 
física de energia da Pequena Central Hidrelétrica denominada PCH Confluência, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.029068-8.01, com potência 
instalada de 27,435 MW, de titularidade da empresa Confluência Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 05.104.205/0001-30, localizada no rio Marrecas, município de Prudentópolis, estado do 
Paraná. (D.O.U. – 14.10.2021, p.81). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcti-n-5.218-de-7-de-outubro-de-2021-351986001
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ana-n-104-de-8-de-outubro-de-2021-352023120
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/deliberacao-n-339-de-8-de-outubro-de-2021-352005895
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/deliberacao-n-340-de-8-de-outubro-de-2021-352027390
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.086-de-6-de-outubro-de-2021-352007360
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-637-de-6-de-outubro-de-2021-352008779
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-anp-n-48-de-13-de-outubro-de-2021-352013759
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-999/spe/mme-de-13-de-outubro-de-2021-352023608
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■ Resolução nº 1, de 13 de outubro de 2021 – Divulga, para Consulta Pública, minuta de Resolução 
que estipula novo Programa de Metas para Condicionadores de Ar. (D.O.U. – 14.10.2021, p.81). 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos 

■ Resolução n. 2, de 12 de março de 2021 – Criar a Comissão Especial sobre Participação Social 
no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH, com o objetivo de fortalecer a 
participação social na implementação da Política Nacional de Direitos Humanos, criando e 
possibilitando mecanismos de ações coordenadas entre as diversas pautas nacionais. (D.O.U. – 
14.10.2021, p.92). 

Gabinete da Ministra 

■ Portaria Interministerial nº 3, de 13 de outubro de 2021 – Institui o Grupo de Trabalho 
Interministerial para a elaboração de estudo para a proposição da Política Nacional de Qualificação 
de Conteúdo para a Criança e o Adolescente. (D.O.U. – 14.10.2021, p.91). 

ATOS DO GOVERNO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

1 – PODER EXECUTIVO 

■ Decreto nº 47.792, de 13 de outubro de 2021 – Dispõe sobre o expediente nas repartições 
públicas estaduais para a comemoração do dia do servidor público, e dá outras providências. 
(D.O.E.R.J. – 14.10.2021, p.1). 

ATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO 

1 – PODER EXECUTIVO 

■ Decreto nº 49.578, de 13 de outubro de 2021 - Altera o Decreto Rio nº 49.336, de 26 de agosto de 
2021, que dispõe sobre parâmetros técnicos e científicos relativos ao contágio por COVID-19 em 
eventos com a presença de público com teste diagnóstico realizado. (D.O.M.R.J. – 14.10.2021, p.3). 

■ Decreto nº 49.581, de 13 de outubro de 2021 - Estabelece ponto facultativo nas repartições 
públicas municipais no dia 1º de novembro de 2021, e dá outras providências. (D.O.M.R.J. – 
14.10.2021, p.3). 

ATOS DO GOVERNO DO ESTADO  
DE MINAS GERAIS 

1 – PODER EXECUTIVO 

■ Decreto NE n. 415, de 13 de outubro de 2021 - Declara de utilidade pública, para desapropriação 
de pleno domínio, terreno necessário às obras de melhoria e ampliação da capacidade da Rodovia 
MG-050, no trecho compreendido entre o km 89+100 m ao km 102+750 m – entroncamento MG-050 
– BR-262 (Juatuba) – divisa MG-SP, no Município de Itaúna. (D.O.E.M.G. – 14.10.2021, p.1). 

■ Decreto NE n. 416, de 13 de outubro de 2021 - Declara de utilidade pública, para desapropriação 
de pleno domínio, terreno necessário à construção da Subestação Bonito de Minas, de 138 kV, do 
Sistema Cemig, no Município de Bonito de Minas. (D.O.E.M.G. – 14.10.2021, p.2). 

■ Decreto NE n. 417, de 13 de outubro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de 
ocupação temporária, terrenos necessários ao desenvolvimento dos estudos e projetos na região 
denominada Ponte de Arame do Rio das Velhas, no Município de Itabirito. (D.O.E.M.G. – 14.10.2021, 
p.2). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-13-de-outubro-de-2021-352024338
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-12-de-marco-de-2021-352025300
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-3-de-13-de-outubro-de-2021-352012877
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG1wa1JrMXJUVEpTUkZsMFRYcEJNMUY1TURCUk1FMTVURlJyZVUxVlRYUlBWRkpHVFVWSk1VMXFaM2xSYWtKRFRWUlplazVFU1hsT1JFMHdUbmM5UFE9PQ==
https://doweb.rio.rj.gov.br/
https://doweb.rio.rj.gov.br/
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-10-14
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-10-14
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-10-14
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ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE 

1 – PODER EXECUTIVO 

■ Lei n. 11.316, de 13 de outubro de 2021 - Acrescenta parágrafo único ao art. 47-A da Lei nº 
8.616/03, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte. (D.O.M.B.H. – 
14.10.2021, p.1). 

■ Decreto n. 17.737, de 13 de outubro de 2021 - Determina o expediente dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo no dia 28 de outubro de 2021 e dá outras providências. (D.O.M.B.H. – 14.10.2021, 
p.1). 

ATOS DO GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL 

1 – PODER LEGISLATIVO 

■ Lei Complementar n. 989, de 13 de outubro de 2021 - Determina o fim da suspensão de prazos 
estabelecida pela Lei Complementar nº 967, de 27 de abril de 2020, que estabelece, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública no Distrito Federal, a contagem dos prazos dos processos 
administrativos de apuração de responsabilidade, no âmbito do Distrito Federal, para aplicação das 
sanções previstas na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e em outras normas 
aplicáveis a servidores e empregados públicos, na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na 
Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. (D.O.D.F. – 14.10.2021, p.4). 

■ Lei n. 6.960, de 13 de outubro de 2021 - Altera a Lei nº 5.281, de 24 de dezembro de 2013, que 
dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências. (D.O.D.F. – 
14.10.2021, p.1). 

■ Lei n. 6.962, de 13 de outubro de 2021 - Altera a Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, que 
dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e dá 
outras providências. (D.O.D.F. – 14.10.2021, p.4). 

2 – PODER EXECUTIVO 

■ Decreto n. 42.611, de 13 de outubro de 2021 - Altera o Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 
1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 
(D.O.D.F. – 14.10.2021, p.4). 

ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PORTO ALEGRE 

1 – PODER EXECUTIVO 

■ Decreto n. 21.200, de 11 de outubro de 2021 - Autoriza o credenciamento de empresas ou 
consórcio de empresas para a execução do serviço de utilidade pública de compartilhamento de 
bicicletas com estação e altera o Decreto nº 19.119, de 27 de agosto de 2015, e revoga o Decreto n° 
21.089, de 23 de junho de 2021. (D.O.P.A. – 13.10.2021, p.1). 

■ Decreto n. 21.197, de 11 de outubro de 2021 - Altera o § 1º do art. 3º e o caput do art. 6º e inclui 
os incs. VII e VIII no art. 3º do Decreto nº 19.647, de 04 de janeiro de 2017, a fim de viabilizar a 
utilização do veículo de representação pelo Diretor-Geral do Gabinete de Inovação e da Causa 
Animal. (D.O.P.A. – 13.10.2021, p.2). 

■ Decreto n. 21.198, de 11 de outubro de 2021 - Institui a Comissão Técnica de Viabilidade de 
Edificações e Atividades (CEVEA), dispõe sobre suas atribuições e revoga o Decreto nº 19.865, de 24 
de outubro de 2017. (D.O.P.A. – 13.10.2021, p.2). 

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/edicao/6422
https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/edicao/6422
https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|10_Outubro|DODF%20193%2014-10-2021|&arquivo=DODF%20193%2014-10-2021%20INTEGRA.pdf
https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|10_Outubro|DODF%20193%2014-10-2021|&arquivo=DODF%20193%2014-10-2021%20INTEGRA.pdf
https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|10_Outubro|DODF%20193%2014-10-2021|&arquivo=DODF%20193%2014-10-2021%20INTEGRA.pdf
https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|10_Outubro|DODF%20193%2014-10-2021|&arquivo=DODF%20193%2014-10-2021%20INTEGRA.pdf
http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/4122_ce_20211013_executivo.pdf
http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/4122_ce_20211013_executivo.pdf
http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/4122_ce_20211013_executivo.pdf
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■ Decreto n. 21.203, de 14 de outubro de 2021 - Reestrutura o Comitê Municipal de Economia 
Criativa (CMEC), dispondo sobre sua composição e atribuições. (D.O.P.A. – 14.10.2021, p.1). 

ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CURITIBA 

1 - PODER LEGISLATIVO 

■ Lei nº 15.883, de 13 de outubro de 2021 - Institui campanha de combate à importunação sexual 
no transporte coletivo do Município de Curitiba. (D.O.M.C. – 13.10.2021, p.49-50). 

ATOS DO GOVERNO DO ESTADO  
DO PARÁ 

1 – PODER EXECUTIVO 

■ Decreto nº 800, de 31 de maio de 2021 - Institui o Projeto RETOMAPARÁ, dispondo sobre a 
retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio da aplicação de 
medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e 
funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais, e revoga o Decreto Estadual no 
729, de 05 de maio de 2020, e o Decreto Estadual no 777, de 23 de maio de 2020. (D.O.E.P.A. – 
06.08.2021, p.4-11 – republicado - D.O.E.P.A. – 14.10.2021, p.4-13). 

 

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/4123_ce_20211014_executivo.pdf
https://legisladocexterno.curitiba.pr.gov.br/DiarioConsultaExterna_Pesquisa.aspx
https://drive.google.com/file/d/186kB7enrt3VlTs7FNP9h1EC4eCNrbIZS/view
https://drive.google.com/file/d/1Znz-uPQlyAbQS3_rHQ8ELUVuxOqKTyZn/view

