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Medidas legais de 27 de abril de 2022 
 

Extrato das publicações do Diário Oficial da União (DOU) de interesse do setor de TI 
 

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria MCom nº 5.318, de 14 de 

abril de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre a publicidade dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal e dá orientações complementares”. 
 
Explicação: substituindo a Instrução Normativa SEGER/PR nº 
02/2018, que tratava do tema, entre outros, define a compra de 
mídia como a aquisição de espaço e/ou tempo publicitário em 
veículos de comunicação e divulgação, para a transmissão de 
mensagens a determinado público-alvo, que poderão ocorrer de 
três formas: (i) avulsas; (ii) por volume; ou (iii) por projetos de 
mídia. Também afirma que os órgãos e entidades do Sistema de 
Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom 
que executam as espécies de publicidade definidas na Portaria 
MCom nº 3.948/2021 (conceituação das ações de comunicação), 
elaborarão o Plano Anual de Comunicação e o Planejamento 
Anual de Mídia, observados os objetivos e as diretrizes do 
Decreto nº 6.555/2008 (ações de comunicação do Poder 
Executivo Federal). Esta Portaria entra em vigor em 3 de maio de 
2022. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 3.599, de 25 de 

abril de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre as condições gerais a serem observadas nas 
ofertas públicas de títulos de emissão do Tesouro Nacional”. 
 
Explicação: estabelece que a STN divulgará condições 
específicas de cada leilão, através de Portaria específica, dentre 
as quais: i) tipo, características e quantidade de títulos; ii) prazo 
dos títulos; iii) taxa de juros, quando couber; iv) data-base, 
quando couber, que servirá como data de referência para 
atualização do valor nominal dos títulos; v) data e horário para 
apresentação das propostas; vi) data da emissão dos títulos; vii) 
data de vencimento dos títulos; viii) data de liquidação financeira; 
ix) critério de seleção das propostas; x) sistema eletrônico a ser 
utilizado; e xi) limite do número de propostas por instituição para 
cada título ofertado. Caberá ao Banco Central do Brasil ou à B3 
S.A. acolher e processar as propostas, divulgar os resultados do 
leilão, após prévia manifestação da STN, e promover a 
correspondente liquidação financeira. Essa Portaria entra em 
vigor em 1º de junho de 2022. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 3.600, de 25 de 

abril de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre os valores nominais atualizados (VNAs) das 
Notas e Letras da Dívida Pública Federal”. 
 
Explicação: divulga a metodologia de cálculo dos valores 
nominais atualizados das notas e letras da Dívida Pública 
Federal, sob responsabilidade do Tesouro Nacional. Ademais, 
estabelece que a STN divulgará, mensalmente, os valores 
nominais atualizados das notas e letras da Dívida Pública em 
circulação, apurados nas suas respectivas datas de aniversário. 
Esta Portaria entra em vigor em 1º de junho de 2022. 
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Portaria MCom nº 5.361, de 20 de 

abril de 2022 
 

DOU 1 Extra A de 26/4/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprova o reajuste das tarifas dos serviços postais e 
telegráficos nacionais e internacionais, na forma que 
especifica”. 
 
Explicação: o reajuste dos serviços prestados exclusivamente 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), no 
percentual de 9,5579%, líquido de impostos e contribuições 
sociais, correspondendo à variação do IPCA/IBGE, referente ao 
período janeiro-dezembro de 2021, descontado o Fator de 
Produtividade. Os valores que passam a ser aplicados estão 
detalhados nos Anexos. Também revoga a Portaria anterior que 
versava sobre o tema, excetuado seu artigo 3º que mantem um 
reajuste de 4,094%, estabelecido pela Portaria MF nº 432/2017, 
que tem duração prevista de 64 meses. O novo ato entra em vigor 
em 2 de maio de 2022 
 

 
Portaria LNCC/MCTI nº 190, de 28 

de janeiro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Ao revogar a Portaria LNCC/MCTI nº 128/2021, reitera como 
regras principais para os novos projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação que: (i) do valor total previsto para 
o projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) será 
destinado percentual de até 15% para fins de ressarcimento pelo 
uso da infraestrutura do Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC); (ii) o Plano de Trabalho do Projeto de 
Pesquisa, Desenvolvimento ou Inovação deve contemplar rubrica 
"ressarcimento de custos indiretos", conforme detalhado no ato; 
e (iii) o cálculo dos custos indiretos incorridos por projetos de 
PD&I realizados no LNCC sem o uso da plataforma de 
computação de alto desempenho considera como variável de 
cálculo a soma das despesas indivisíveis, conforme Tabela 
Anexa, dividida pela quantidade em homem-hora da força de 
trabalho atuando no LNCC. Como alterações, destaca-se a 
correção dos valores referenciais para o cálculo do 
ressarcimento ao LNCC. Esta Portaria entra em vigor no dia 4 
de maio de 2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/MCom nº 435, de 26 de 

abril de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Nathalia Almeida de Souza Lobo, para exercer o cargo 
de Secretária de Telecomunicações do Ministério das 
Comunicações (MCom), código DAS 101.6. 
 

 
Portaria SEPEC/ME nº 4.213, de 26 

de abril de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Liane Elizabeth Caldeira Lage, para exercer o encargo 
de substituta eventual do Presidente do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), código DAS 101.6. 
 

 
Portaria SEDDM/ME nº 4.156, de 26 

de abril de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Gabriela Ferri Pontual de Lemos, para exercer o 
encargo de substituta eventual do Diretor de Programa da 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da Economia (SEDDM/ME), código 
DAS 103.5. 
 

 
Portaria CC/ME nº 433, de 26 de 

abril de 2022 
 

Nomear: Herton Ellery Araújo, para exercer o cargo de Diretor 
de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), código DAS 101.5. 
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Visualizar medida 

 

 
Observação: É possível ter acesso aos textos das íntegras das medidas por meio do link localizado abaixo 
da identificação de cada ato. 
 


