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Medidas legais de 23 de maio de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria SOF/SETO/ME nº 4.573, de 

17 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Delega e subdelega competências para a prática de diversos 
atos de gestão, no âmbito da Secretaria de Orçamento Federal 
da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da 
Economia (SOF/Seto/ME), às autoridades que menciona”. 
 
Explicação: entre outros, delega competência ao Secretário 
Adjunto de Orçamento Federal para encaminhar, ao Secretário 
Especial do Tesouro e Orçamento, as propostas relativas a: a) 
portarias e projetos de leis e de decretos de créditos adicionais, 
bem como de alteração de grupos de natureza de despesa; b) 
atos de transposição, remanejamento ou transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra, no âmbito 
das atividades de ciência, tecnologia e inovação; c) atos de 
transposição, remanejamento ou transferência de dotações 
constantes da Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais, 
em decorrência da extinção, transformação, transferência, 
incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem 
como alterações de suas competências ou atribuições; d) projeto 
de decreto de programação orçamentária e financeira do Poder 
Executivo, bem como as propostas de alteração do respectivo 
decreto, e demais atos relativos à programação orçamentária; e) 
portarias ministeriais de alteração, ampliação, redução e 
remanejamento de limites de movimentação e empenho; f) 
responder demandas encaminhadas à SOF/Seto/ME e pedir vista 
de processos, provenientes do Congresso Nacional e dos órgãos 
de fiscalização e controle, relacionados ao controle e ao 
aperfeiçoamento do Orçamento Federal; e g) outros atos de 
gestão orçamentária. 
 

 
Portaria SEDS/MC nº 55, de 20 de 

maio de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Torna pública lista anexa das programações financeiras 
referentes às emendas parlamentares do exercício de 2022 
executadas pela Unidade Gestora 330013 - Fundo Nacional de 
Assistência Social, por meio do Sistema de Gestão de 
Transferências Voluntárias (SIGTV)”. 
 
Explicação: as citadas programações – detalhadas no Anexo da 
Portaria – visam a Estruturação da Rede de Serviços do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS (219G), tendo como 
destinação: (i) a aquisição de veículos, equipamentos e materiais 
permanentes; e (ii) o incremento de maneira temporária de 
transferências regulares e automáticas financeiras para fins de 
custeio. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria SGPR nº 21, de 20 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Fabiana Conceição Bezerra Silva para exercer o 
encargo de substituta eventual do cargo de Secretária-
Executiva Adjunta, na Secretaria-Executiva da Secretaria- 
Geral da Presidência da República (SGPR), código DAS 101.6. 
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Portaria ME nº 5.694, de 19 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Daniel Gersten Reiss, e Fernanco Ceschin Rieche, 
para substituírem sucessivamente, o Subsecretário de Política 
Microeconômica e Financiamento da Infraestrutura da 
Secretaria de Política Econômica da Assessoria Especial de 
Estudos Econômicos do ME (SPE/Asesp), código DAS 101.5. 
 

 
Portaria INMETRO nº 463, de 23 de 

outubro de 2019 
 

Retificação 
 

Visualizar medida 

 

 
Altera: os membros internos, representantes do Inmetro, para 
comporem o Comitê Gestor (CG) do Centro de Equipamentos 
de Alta Tecnologia do Inmetro para uso Multiusuário 
(CEATIM). 
 

 
Despacho SUSEP nº 7.960, de 18 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Neirivan Carneiro Menezes Junior, para exercer a 
função de Coordenador-Geral de Desenvolvimento de 
Tecnologia da Informação substituto (CGDTI), dispensando 
Daniel Mundim Ribeiro do encargo, código DAS 101.4. 
 

 
Portaria SGD/ME nº 5.758, de 20 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Loyane de Sousa Tavares para exercer o encargo de 
substituta eventual do Coordenador-Geral de 
Relacionamento e Parcerias, do Departamento de Portfólio, 
da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ME 
(SGD/SEDGGD/ME), código FCPE 101.4. 
 

 
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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