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Atos do Poder Legislativo

Leis

Nº 14.124, de 10 de março de 2021, que “Dispõe sobre as medidas
excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de
bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de
comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação
contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19.”. Trata-se da sanção do PLV 1/2021 (MPV 1026/2021).
(Foco: Definição de medidas para aquisição de insumos destinados a vacinação
contra o novo Coronavirus).
Nº 14.125, de 10 de março de 2021, que “Dispõe sobre a responsabilidade
civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a
aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado.”.
Trata-se da sanção do PL 534/2021, com veto. (Foco: Aquisição de vacinas da
Covid-19 pelos entes federados e pessoas jurídicas)

Presidência da República

Mensagem

Nº 70, de 10 de março de 2021, que informa as razões do veto ao PL
534/2021, sobre a aquisição de vacinas da Covid-19 pelos entes federados e
pessoas jurídicas.

Ministério da Economia
Superintendência da Zona
Franca de Manaus
Resolução

Nº 205, de 25 de fevereiro de 2021, que “Dispõe sobre a apresentação,
análise, aprovação e acompanhamento de projetos industriais.”.
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Secretaria Especial de
Desestatização,
Desinvestimento e
Mercados

Portaria SEDDM/SPU/ME

Nº 2.517, de 2 de março de 2021, que “Institui o Programa SPU+ e dispõe
sobre seus objetivos, forma de implementação, gestão e governança.”.

Secretaria Especial de
Fazenda
Ato COTEPE/PMPF

Nº 8, de 10 de março de 2021, que “Altera o Ato COTEPE/PMPF 07/21, que
divulga o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de
combustíveis.”.

Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações
Comissão Nacional de
Energia Nuclear
Resolução

Nº 271, de 5 de março de 2021, que “Aprova a Norma CNEN NN 5.01, que
estabelece requisitos de segurança e proteção radiológica para o transporte
de materiais radioativos.”.
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