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Medidas legais de 24 de maio de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Decreto nº 11.079, de 23 de maio de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui a Política Nacional para Recuperação das 
Aprendizagens na Educação Básica”. 
 
Explicação: institui a Política, por meio da qual a União, em 
regime de colaboração com os Estados, o DF e os Municípios, 
implementará estratégias, programas e ações para a 
recuperação das aprendizagens e o enfrentamento da evasão e 
do abandono escolar na educação básica. A colaboração entre 
os entes federativos ocorrerá por meio de adesão voluntária, na 
forma a ser estabelecida em instrumentos específicos dos 
programas, das estratégias e das ações do MEC e de suas 
entidades vinculadas. 
 
A medida estabelece, também, os princípios, diretrizes, objetivos 
de implementação, avaliação e monitoramento da Política, que é 
composta pelos seguintes eixos, abertos em objetivos: i) 
alinhamento estratégico dos sistemas de ensino; ii) acesso e 
permanência; iii) atenção individualizada aos discentes e às suas 
famílias; iv) formação prática de docentes e de outros 
profissionais da educação; v) resiliência dos sistemas de 
ensino; e vi) pesquisas e avaliações internas e externas da 
União, dos Estados, dos Municípios e do DF. 
 
Por fim, institui o Ecossistema de Inovação e Soluções 
Educacionais Digitais, sob gestão do MEC, como plataforma 
para captação, para divulgação e para disseminação de soluções 
tecnológicas voltadas à recuperação das aprendizagens, ao 
enfrentamento da evasão e do abandono escolar na educação 
básica, além da potencialização de novas formas e experiências 
de ensino. 
 

 
Resolução GECEX nº 353, de 23 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021 e 
concede redução temporária das alíquotas do Imposto de 
Importação (II) ao amparo do art. 50, alínea d, do Tratado de 
Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, 
de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo atenuar os efeitos 
dos choques de oferta causados pela pandemia e pela crise 
internacional na economia brasileira”. 
 
Explicação: reduz as alíquotas do II sobre 6.195 códigos 
tarifários NCM. A medida abrange alimentos, materiais de 
construção, medicamentos, insumos para a indústria, produtos 
para agricultura, dentre outros da TEC. O objetivo é aliviar a alta 
no custo de vida da população e o aumento de custo das 
empresas que consomem esses insumos na produção e 
comercialização de bens. Esta Resolução entra em vigor em 1º 
de junho de 2022. 
 

 
Portaria SGD/ME nº 4.668, de 23 de 

maio de 2022 
 

 
“Altera o Anexo II da Portaria SGD/ME nº 6.432, de 15 de junho 
de 2021, que estabelece modelo de contratação de serviços 
de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de 
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Visualizar medida 

 
Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito dos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos 
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder 
Executivo Federal”. 
 
Explicação: estabelece modelo de contratação de serviços de 
operação de infraestrutura e atendimento a usuários de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito dos órgãos 
e entidades integrantes do SISP, com detalhamento dos custos 
unitários dos perfis profissionais a serem adotados na Planilha 
Simplificada para Estimativa do Valor Mensal do Serviço. Esta 
Portaria entra em vigor em 1º de junho de 2022. 
 

 
Ato Declaratório Executivo 

RFB/SUCOR/COTEC nº 1, de 20 de 
maio de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Dispõe sobre as especificações técnicas para a implantação 
de infraestrutura de tecnologia da informação e 
comunicação nas áreas de atuação da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB) em local ou recinto 
alfandegado”. 
 
Explicação: estabelece normas e diretrizes para a implantação 
de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação nas 
áreas de atuação da RFB em locais ou recintos alfandegados, a 
partir dos quais são realizados acessos às bases de dados e aos 
sistemas informatizados da RFB. Entre outros, detalha as 
especificações para acesso à internet por banda larga, rede 
elétrica estabilizada, e equipamentos multifuncionais de 
impressão e digitalização de documentos. Este Ato Declaratório 
Executivo entrará em vigor em 1º de junho de 2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/ME nº 578, de 23 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Carlos Henrique de Oliveira para exercer o cargo de 
Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
do Ministério da Economia (CARF/ME), exonerando Adriana 
Gomes Rego do encargo, DAS 101.5  
 

 
Portaria SPE/ME nº 5.768, de 20 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Sérgio Ricardo de Brito Gadelha e George Freitas Von 
Borries, seguindo essa ordem, para substituírem o 
Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política 
Econômica da Assessoria Especial de Estudos Econômicos 
do Ministério da Economia (SPE/ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria SPE/ME nº 5.775, de 20 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Liane Ferreira Pinto e Ana Carolina borges de Oliveira, 
seguindo essa ordem, para substituírem o Subsecretário de 
Análise Econômica de Legislação da Secretaria de Política 
Econômica da Assessoria Especial de Estudos Econômicos 
do Ministério da Economia (SPE/ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria MCTI nº 5.928, de 23 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

Alterar: os representantes da Subcomissão de Coordenação 
do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, no âmbito 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), 
incorporado pela Portaria nº 363/2021. 
 

 
Portaria MCTI nº 5.929, de 23 de 

maio de 2022 

Alterar: os representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI), no âmbito do Comitê Interministerial de 
Tecnologia Assistiva, incorporado pela Portaria nº 609/2021. 
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Visualizar medida 

 

 

 
Portaria MCTI nº 5.931, de 23 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

Designar: os representantes do Conselho Técnico-Científico 
(Ctc) do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste 
(Cetene), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI). 
 

 
Portaria MCTI nº 5.931, de 23 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

Designar: os representantes do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), no âmbito do Conselho de Participação no 
Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de 
Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
(CFEP), incorporado pela Portaria nº 2.411/2021. 
 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.818, de 23 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Flávia Pedrosa Pereira, para exercer o cargo 
Coordenadora-Geral de Investimentos Plurianuais da 
Subsecretaria do Plano Plurianual da União da Secretaria de 
Orçamento Federal da Secretaria Especial do Tesouro e 
Orçamento (SETO/ME), DAS 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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