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Medidas legais de 13 de maio de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Resolução GECEX nº 334, de 9 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Indefere pleitos para concessão de Ex-tarifários para Bens 
de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação”. 
 
Explicação: indefere os pleitos para concessão de Ex-tarifários 
para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações 
listados, entre eles: i) Máquinas automáticas para processamento 
de dados de alto rendimento gráfico para entretenimento (NCM 
8471.30.12); ii) Unidades de processamento de dados Database 
para serviços de computação em nuvem pública OCS (Open 
Cloud Service) (NCM 8471.50.90); iii) Unidades de entrada de 
dados em sistemas automáticos de processamento de dados 
(NCM 8471.60.52). Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
junho de 2022. 
 

 
Portaria COANA/RFB nº 75, de 12 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Regulamenta os requisitos e procedimentos para a 
verificação física remota de mercadorias, a inspeção física 
remota de mercadorias, a verificação de mercadorias pelo 
importador, a verificação remota de cargas submetidas ao 
trânsito aduaneiro e as especificações técnicas e requisitos 
mínimos do respectivo sistema informatizado”. 
 
Explicação: entre outros, regulamenta: i) os requisitos e 
procedimentos para a verificação física remota de mercadorias; 
ii) os requisitos e procedimentos para a inspeção física remota 
de mercadorias; iii) os requisitos e procedimentos para a 
verificação remota de mercadorias pelo importador, previamente 
ao registro da declaração de importação; iv) os requisitos e 
procedimentos para a verificação remota de cargas selecionadas 
para conferência para trânsito aduaneiro na unidade de origem, 
e de cargas em que forem constatados indícios de violação ou 
divergência na unidade de destino; e v) as especificações 
técnicas e requisitos mínimos do sistema informatizado 
disponibilizado pelo local ou recinto alfandegado. Esta Portaria 
entrará em vigor em 1º de junho de 2022. 
 

 
Despacho SETO/CONFAZ/ME nº 27, 

de 12 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Publica Convênios ICMS aprovados na 351ª Reunião 
Extraordinária do Confaz, realizada no dia 12 de maio de 2022”. 
 
Explicação: entre outros, celebra o Convênio ICMS nº 68, de 12 
de maio de 2022, que prorroga até 31 de dezembro de 2032 a 
autorização para que unidades federadas concedam benefícios 
fiscais para: i) atividades agropecuária e industrial, inclusive 
agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária, 
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de 
transporte urbano, bem como quanto àqueles destinados a 
templos de qualquer culto e a entidades beneficentes de 
assistência social; ii) atividades destinadas à manutenção ou ao 
incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas 
ao comércio internacional, incluída a operação subsequente à da 
importação, praticada pelo contribuinte importador; iii) àqueles 
destinados à manutenção ou ao incremento das atividades 
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comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da 
mercadoria; iv) àqueles destinados às operações e prestações 
interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais 
in natura. 
 

 
Portaria MEC nº 338, de 11 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Grupo de Trabalho (GT) com representantes das 
instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica para elaboração de diretrizes para as 
parcerias no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT)”. 
 
Explicação: estabelece as competências do GT, em (i) 
verificar dados e informações referentes às parcerias, (ii) 
verificar a adequação dos documentos para viabilizar parcerias 
e (iii) apoiar a articulação e a integração entre os sistemas das 
redes federais e das redes estaduais. Além disso, também define 
a composição do GT. 
 

 
Portaria SETEC/MEC nº 299, de 6 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre os indicadores de Pesquisa e Extensão a serem 
utilizados pelas Instituições que compõem a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede 
Federal de EPCT)”. 
 
Explicação: estabelece os indicadores de Rede e 
Institucionais como, dentre outros, a porcentagem de projetos 
de pesquisa aplicada, servidores e servidoras, bem como 
alunos, desenvolvendo pesquisas, produção bibliográfica e 
investimentos em pesquisa. Esses indicadores compreendem 
as atividades de pesquisa, pós-graduação, empreendedorismo e 
inovação, sendo calculados e divulgados por meio do Sistema de 
Monitoramento a ser instituído pela Setec/MEC. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/MTP nº 559, de 12 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Andre Rodrigues Veras para exercer a função de 
Secretário-Adjunto da Secretaria de Previdência do MTP, 
dispensando Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, FCPE 101.5. 
 

 
Portaria CC/PR nº 554, de 12 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Henrique de Oliveira Miguel como membro suplente, 
representante do MCTI, em substituição a Paulo Cesar Rezende 
de Carvalho Alvim, para compor o Comitê Interministerial para 
a Transformação Digital. 
 

 
Portaria INPI nº 88, de 10 de maio de 

2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Alessandro Bunn Berganaschi para exercer o encargo 
de substituto do Diretor do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (Inpi), DAS 101.5. 
 

 
Portaria MTP nº 1.046, de 12 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Marcelo Genu Bezerra para exercer o encargo de 
substituto do Diretor de Tecnologia da Informação do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), CCE 1.15. 
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Portaria ME nº 5.293, de 12 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Epaminondas Dimitrios Karagiannis para exercer a 
função do Coordenador-Geral de Gestão de Atas e Contratos, 
da Central de Compras, da Secretaria de Gestão, da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
(SEDGGD/ME), FCPE 101.4. 
 

 
Portaria ME nº 5.291, de 12 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Ricardo França de Brito para exercer a função do 
Coordenador-Geral de Serviços Compartilhados, da Central 
de Compras, da Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGGD/ME), 
FCPE 101.4. 
 

 
Portaria ME nº 5.303, de 12 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Daniela Gonçalves Carvalho para exercer o cargo de 
Coordenador-Geral de Projetos Estratégicos da Secretaria de 
Inovação e Micro e Pequenas Empresas da Secretaria Especial 
de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia 
(Sepec/ME). 
 

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