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§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à análise de que trata o art. 93." (NR)

"Art. 11-A. A Secretaria-Executiva do CIG será exercida pela Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República.

"Art. 96. O interessado que não concordar com o resultado da análise de
fiscalização poderá requerer análise pericial ou perícia de contraprova, exceto na
hipótese de que trata o § 1º do art. 92.
................................................................................................................................." (NR)

Parágrafo único. Compete à Secretaria-Executiva do CIG:
I - receber, instruir e encaminhar aos membros do CIG as propostas recebidas
na forma estabelecida no caput do art. 10-A e no inciso II do caput do art. 13-A;

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo ao Decreto nº
6.871, de 2009:

II - encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de discussão e os
registros das reuniões aos membros do CIG;

I - o parágrafo único do art. 8º;

III - comunicar aos membros do CIG a data e a hora das reuniões ordinárias ou
a convocação para as reuniões extraordinárias;

II - os § 3º ao § 10 do art. 36; e

IV - comunicar aos membros do CIG a forma de realização da reunião, que
poderá ser por meio eletrônico ou presencial, e o local, quando se tratar de reuniões
presenciais; e

III - os art. 37 ao art. 43.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

V - disponibilizar as atas e as resoluções do CIG em sítio eletrônico ou, quando o
seu conteúdo for classificado como confidencial, encaminhá-las aos membros." (NR)

Brasília, 8 de julho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

"Art. 12-A. A participação no CIG ou nos grupos de trabalho por ele
constituídos será considerada prestação de serviço público relevante, não
remunerada." (NR)

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcos Montes Cordeiro
DECRETO Nº 9.903, DE 8 DE JULHO DE 2019

"Art. 13-A. Compete aos órgãos e às entidades integrantes da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional:

Altera o Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016,
que institui a Política de Dados Abertos do Poder
Executivo federal, para dispor sobre a gestão e os
direitos de uso de dados abertos.

I - executar a política de governança pública, de maneira a incorporar os
princípios e as diretrizes definidos neste Decreto e as recomendações oriundas de
manuais, guias e resoluções do CIG; e
II - encaminhar ao CIG propostas relacionadas às competências previstas no art.
9º-A, com a justificativa da proposição e da minuta da resolução pertinente, se for o
caso." (NR)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 24, caput, incisos V e VI da Lei nº 12.965,
de 23 de abril de 2014,

"Art. 15-A. São competências dos comitês internos de governança, instituídos pelos
órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional:

DECRETA:

I - auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de processos,
estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da
governança previstos neste Decreto;

Art. 1º O Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

II - incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento
de resultados no órgão ou na entidade, que promovam soluções para melhoria do
desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do
processo decisório;

"Art. 4º Os dados disponibilizados pelo Poder Executivo federal e as
informações de transparência ativa são de livre utilização pelos Poderes Públicos e
pela sociedade.
§ 1º Fica autorizada a utilização gratuita das bases de dados e das informações
disponibilizadas nos termos do disposto no inciso XIII do caput do art. 7º da Lei nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e cujo detentor de direitos autorais patrimoniais
seja a União, nos termos do disposto no art. 29 da referida Lei.

III - promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e
das práticas organizacionais de governança definidos pelo CIG em seus manuais e em
suas resoluções; e
IV - elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência." (NR)

§ 2º Fica o Poder Executivo federal obrigado a indicar o detentor de direitos
autorais pertencentes a terceiros e as condições de utilização por ele autorizadas na
divulgação de bases de dados protegidas por direitos autorais de que trata o inciso
XIII do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 1998." (NR)

"Art. 20-A. Cabe à Controladoria-Geral da União estabelecer os procedimentos
necessários à estruturação, à execução e ao monitoramento dos programas de
integridade dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional." (NR)

I - os art. 7º ao art. 15; e

"Art. 5º A gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal será
coordenada pela Controladoria-Geral da União, por meio da Infraestrutura Nacional
de Dados Abertos - INDA.
...........................................................................................................................................

II - o art. 20.

§ 5º Compete ao Ministério da Economia definir os padrões e a gestão dos
demais aspectos tecnológicos da INDA." (NR)

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 9.203, de 2017:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

"Art. 9º ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Brasília, 8 de julho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

§ 2º Os Planos de Dados Abertos dos demais órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional serão publicados
conforme cronograma publicado em ato da Controladoria-Geral da União." (NR)

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Onyx Lorenzoni

Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 8.777, de 2016.

DECRETO Nº 9.902, DE 8 DE JULHO DE 2019

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Altera o Anexo ao Decreto nº 6.871, de 4 de junho
de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de
julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a
classificação, o registro, a inspeção, a produção e a
fiscalização de bebidas.

Brasília, 8 de julho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Wagner de Campos Rosário

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.918, de 14 de
julho de 1994,

DECRETO Nº 9.904, DE 8 DE JULHO DE 2019

DECRETA:

Altera o Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de
2009, que dispõe sobre a aplicação da redução a
zero da alíquota do imposto sobre a renda
incidente sobre os rendimentos de beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.

Art. 1º O Anexo ao Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 8º O registro da bebida que não possuir complementação do seu padrão
de identidade e qualidade dependerá de análise e autorização do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento." (NR)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º, § 1º, da
Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, e nos art. 25 e art. 27 da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011,

"Art. 36. Cerveja é a bebida resultante da fermentação, a partir da levedura
cervejeira, do mosto de cevada malteada ou de extrato de malte, submetido
previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo,
hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte poderá ser
substituída parcialmente por adjunto cervejeiro.

D E C R E T A :
Art. 1º O Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

§ 1º A cerveja poderá ser adicionada de ingrediente de origem vegetal, de
ingrediente de origem animal, de coadjuvante de tecnologia e de aditivo a serem
regulamentados em atos específicos.

"Art. 2º ..................................................................................................................

§ 2º Os adjuntos cervejeiros previstos no caput e qualquer outro ingrediente
adicionado à cerveja integrarão a lista de ingredientes constante do rótulo do
produto, na forma especificada em ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento." (NR)

§ 1º As operações referidas nos incisos I e II do caput do art. 1º serão
registradas em sistema mantido pelo Ministério da Economia, que estabelecerá
regras complementares para esse fim.
..........................................................................................................................................

"Art. 92. Para fins de fiscalização, poderá ser procedida a coleta de amostra do
produto ou da bebida de que trata este Decreto, constituída de três unidades
representativas do lote ou partida, as quais serão direcionadas da seguinte forma:

§ 3º As operações referidas nos incisos III e IV do caput do art. 1º serão
registradas, para fins de fruição do benefício previsto neste Decreto, no Sistema
Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que
Produzam Variações no Patrimônio - SISCOSERV ou em outro sistema que venha
a substituí-lo." (NR)

I - uma unidade da amostra para a análise de fiscalização;
II - uma unidade da amostra para a análise pericial ou perícia de contraprova; e
III - uma unidade da amostra para a análise de desempate ou perícia de desempate.

Art. 2º Fica revogado o § 4º do art. 2º do Decreto nº 6.761, de 2009.

§ 1º O disposto no caput não se aplica aos casos em que a constituição das três
unidades para fins de amostra inviabilize, prejudique ou seja desnecessária para a
realização da análise do produto ou bebida.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

§ 2º Ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
estabelecerá os critérios para a definição da necessidade de constituição de três
unidades para fins de amostra.
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