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Disciplina a roudageni de alimentos em-
balado, que contenham ou sejam produzi-
dos com organismo geneticamente modifi-
cados, e dg outras pmviddricias.

O PRESIDENTE DE REPUBLICA, no too da atribinção
Atue lhe confete o art. 84. inciso IV. da Coostaição,

DECRETA:

Art.' 1 1 Os alimentos embotados. destinados an consumo
humano. que contenham ou rojam produzidos com ~anisem ge.
ncricamente modificado, com presença acima do limite de quatro por
cento do produto, deverão conter informação nesse sentido em soo
saldos seus pujam do cumprimento da legislação de biossegurança
e sla legislação aplicável aos alimentos em gerai ou de outras normas
complementares dos ~voa Órgs reguladores e lisealizadores
competentes.

I* Na hipótese do capas deste artigo, o rótulo deverá
apresentar uma das seguintes expressem: (tipo do produto) gene-
ticeinente modificado ou "contém (tipo de ingrediente) genetica-
mente modificado*.

2* As infennações do Mulo deverão estar em taipa
portuguesa, com -calaceies de tamanho e formato que as tornem
ostensivas e de fkil visualiraçào,

- 3* Para deito deste Decreto, o limite previsto ao caput
estabetece o nível de presença Ido Intencional de organismo gene.
ricamente modificado, percentualmente em peso ou volume. ern uma-
partida de um mesmo produto obtido por técnicas convencionais.-

Para alimentos onistitütdoS de mais de um ing-fe-.
cliente, os níveis de Merinas estabelecidos serão aplicados para cada
um dos ingredientes considerados separadamente ais composição do =
alimento.

An. Este Decreto aplica-se aos produtos jandicamente
modificados que tenham recebido parecer técnico conclusivo favo-
nivel da Comissão Técnica Nacional dc Bioasegurança CTNBio.
relativamente 4 segurança do organismo geneticamente modificado.
para fins de liberação comercial. bem como a respectiva autorizaiAo
para comercialirado pelos Órgãos cormsetentes.

Art. 3* Fica criada Corniasão Inter miniaterial COM COM.

peténcia para propor revisão, cornplernentação e atualização do dá-
posto neste Decreto. bem assim metodologia de detecção da presença
de organismo geneticamente modificado, levando-se em conta o pro-
gemo técnicocantffico em cudo.

41' A Comissão sed composta, Coe apresentantes do:-
Ministérios da Justiça. da Agricultura e do Abastecimento. do De.
senvolvimento. Indústria e Comércio Exterior, da Saúde e da Ciência
e Tecnologia, indicados pelos respectivos titulares e designados pelo
Minium de Estado de Macia «Tecnologia.

2* A Presidência e a Secretaria da Comado selo exer-
cidas em regime de rodízio entre oa &sãos que a integram. com
Peritxlicidadj„ tk doze meses, in:eiando-se pelo Ministério da Justiçe,
por inserml'illio do Departamento de Proação e Defesa do Consu-
midor. da Secretaria de Direito Económico. -

3* Poderão participar da Comado, como ca./aturadoras.
profissionais e representantes de órgãos públicos e entidades cujo fun-
c3ite estejam relacionadas ao. trabalhos a lerem por ela desenvolvidos

II 4* A Cotejado adotará sistemática de trabalho que pos-
sibilite a participação da sociedade, mediante consultas públicas ou
outras medidas que levem em conta Os principais grupos de interesses -
envolvidos.

Brasília, 18 de julho de 2001; 180* da Independência e
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Greeori
Morna Vinicias Prarini de Moraes
,fusá3enst
Benjamim Benzam" Sécia
Ramado Mota Sardenbers

DECRETO NI 3.872, DE 18 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre o Comitê Gessar da Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
CO 1CP-Brasil, sua Secretaria-Executiva.
sua Cornado Técnica Executiva e dá ou.
tas providencias.

•	 O PRESIDENTE DA REP1,BIJCA, ao uso doe oiti
buiças que lhe confere o art. 84. incisos IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Medida Provisória a* 2.200, de 28 de
junho de 2001,

DECRETA:

- Art. 1* O Comité Gestos da Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - CO 1CP-Brasil. instituído pela Medida Provisória
n* 2.200. de 28 de junho de 2001, exerce a Noção de autoridade
gestora de políticas (AGP) da aferida Infrofmutura.

Att 2* O CO ICP-Brasil. vinculado à Casa Civil da Pre-
sidiada da República. é composto por onze membros, tendo quatro
representantes da sociedade civil, illegpint3 de setores interessados e
sete representantes dos seguintes Órgãos. todos desqmados pelo Pre-
adente da Repúbboo

I - Casa Civil da f'residancia da República, que e sm-
ola:anã;	 -

-II- Gabinete de Segurança Institucional da Picsidencie da
Repúbboe

111 - Ministério da Justiça;

- Ministério da Fazenda;

V - Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Cranércio

A Comissão icei Instalada no prazo máximo de ges-
sam crias, contados da publicação deste Decaio._

Art. 4* Os Ministérios representados na Comissão em suas
esferas de competência, serão os responsáveis pela fiscalização e pelo
controle das iaonisações fornecidas aos consuniidomo

Art. 3* Este Deara entrará em vigor em 31 de dezembro
de 2001.
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