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Medidas legais de 27 de junho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria RFB/ME nº 188, de 23 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria RFB nº 34, de 14 de maio de 2021, que dispõe 
sobre o compartilhamento de dados não protegidos por 
sigilo fiscal com órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional e dos demais Poderes 
da União.” 
 
Explicação: substitui os anexos I, III e VI da Portaria 34/2021, 
que tratam, respectivamente, dos cadastros de pessoas física, 
jurídicas e do simples nacional. O objetivo é modificar a 
redação de alguns itens dos referidos anexos, a fim de 
incluir novos dados que podem ser compartilhados. 
Passam a poder ser compartilhados, entre outros, os: i) do 
representante – como nome e CPF; ii) do quadro de sócios 
e administradores; iii) do contabilista; e iv) das ocupações 
principais e secundárias, para enquadrados no Simples 
Nacional. Esta Portaria entre em vigor no dia 27 de junho de 
2022. 
 

 
Circular CAIXA nº 994, de 15 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Divulga a versão 15 do Manual de Orientações 
Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das 
Contribuições Sociais”. 
 
Explicação: divulga atualização do Manual de Orientações 
Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das 
Contribuições Sociais que dispõe sobre os procedimentos 
pertinentes à arrecadação do FGTS, versão 15, disponibilizada 
aqui. 
 

 
Circular CAIXA nº 996, de 15 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Divulga a versão 15 do Manual de Orientações 
Regularidade do Empregador”. 
 
Explicação: divulga a versão 15 do Manual de Orientações 
Regularidade Empregador junto ao FGTS, disponibilizada aqui, 
que dispõe sobre os procedimentos pertinentes à regularidade 
do empregador junto ao FGTS, a concessão do CRF, o 
parcelamento de débitos de contribuições devidas ao FGTS, o 
parcelamento de débitos de Contribuição Social (CS), a 
regularização de débitos dos empregadores por meio da Guia 
de Regularização de Débitos do FGTS (GRDE) e a 
regularização do débito protestado. 
 

 
Instrução Normativa RFB nº 2.090, de 

22 de junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre a declaração e o controle do valor aduaneiro 
de mercadorias importadas”. 
 
Explicação: divulga os anexos referentes à implementação da 
medida que dispõe sobre a declaração e o controle do valor 
aduaneiro de mercadorias importadas, como resultado do 
trabalho de revisão, simplificação e consolidação de atos 
normativos. Entre outros, a republicação publica as seguintes 
decisões: i) Tratamento dos juros no valor aduaneiro das 
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mercadorias importadas; ii) Valoração dos suportes físicos 
contendo software para equipamentos de processamento de 
dados; e iii) Casos em que as administrações aduaneiras 
tenham motivos para duvidar da veracidade ou exatidão do 
valor declarado. 
 
A norma estabelece que o valor aduaneiro de mercadorias 
importadas será o valor de transação, isto é, o preço 
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias 
importadas objeto de uma venda para exportação para o 
território nacional, ajustado de acordo com as disposições do 
AVA/GATT. Dessa forma, exclui no valor aduaneiro dos gastos 
de carga, descarga e manuseio no território nacional e inclusão 
da forma de comprovação dessas despesas, com a explicitação 
sobre o ônus do importador de provar que eventual relação com 
o vendedor não teve influência sobre o preço dos produtos 
importados. A Instrução Normativa entrará em vigor em 1º de 
julho de 2022. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.671, de 24 de 

junho de 2022 
 

DOU 1 Extra B de 24/06/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera, mediante remanejamento, os valores autorizados 
para pagamento de que tratam os Anexos II, III e V do Decreto 
nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a 
programação orçamentária e financeira, estabelece o 
cronograma de execução mensal de desembolso do Poder 
Executivo federal para o exercício de 2022 e dá outras 
providências”. 
 
Explicação: acrescenta valores autorizados para pagamento, 
no valor de R$ 1.3 milhões, relativos às dotações constantes 
da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes 
especificadas: i) Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA); ii) Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI); iii) Ministério da Educação (MEC); e iv) 
Ministério da Saúde (MS). 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.672, de 24 de 

junho de 2022 
 

DOU 1 Extra B de 24/06/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera, mediante antecipação e remanejamento, os valores 
autorizados para pagamento de que tratam os Anexos II, III, 
IV, VI, VIII, IX, X e XII do Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro 
de 2022, que dispõe sobre a programação orçamentária e 
financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de 
desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 
2022 e dá outras providências”. 
 
Explicação: acrescenta valores autorizados para pagamento, 
no valor de R$ 855mil, relativos às dotações constantes da Lei 
Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes 
especificadas: i) Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA); ii) Ministério da Saúde (MS); iii) 
Ministério da Defesa (MD); iv) Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR); v) Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH). 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.673, de 24 de 

junho de 2022 
 

DOU 1 Extra B de 24/06/2022 
 

Visualizar medida 

 
“Altera, mediante antecipação, os valores autorizados para 
pagamento de que trata o Anexo VII do Decreto nº 10.961, de 
11 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a programação 
orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de 
execução mensal de desembolso do Poder Executivo 
federal para o exercício de 2022 e dá outras providências”. 
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Explicação: acrescenta valores autorizados para pagamento 
relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 
e aos restos a pagar, relativas a Emendas Individuais e de 
Bancada Estadual, no valor de R$ 1,1 milhão, até julho. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.674, de 24 de 

junho de 2022 
 

DOU 1 Extra B de 24/06/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera, mediante antecipação, os valores autorizados para 
pagamento de que trata o Anexo X do Decreto nº 10.961, de 
11 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a programação 
orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de 
execução mensal de desembolso do Poder Executivo 
federal para o exercício de 2022 e dá outras providências”. 
 
Explicação: acrescenta valores autorizados para pagamento 
relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 
e aos restos a pagar das fontes especificadas, relativas a 
Emendas de Relator, no valor de R$ 2,1 milhões, até julho. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.697, de 24 de 

junho de 2022 
 

DOU 1 Extra E de 24/6/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
"Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da 
União, em favor dos Ministérios da Educação (MEC), de Minas 
e Energia (MME) e da Saúde (MS), crédito suplementar no 
valor de R$ 173,2 milhões, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente". 
 
Explicação: entre outros, abre crédito suplementar ao MEC, no 
valor de R$ 2 milhões para Apoio à Expansão, Reestruturação 
e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.696, de 24 de 

junho de 2022 
 

DOU 1 Extra E de 24/6/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
"Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da 
União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de 
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito 
suplementar no valor de R$ 333 milhões, para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente". 
 
Explicação: entre outros, abre crédito suplementar ao MCTI (i), 
no valor de R$ 100 mil para Contribuição à Associação para 
Promoção da Excelência do Software Brasileiro – (Softex); (ii) 
no valor de R$ 1,1 milhão para Apoio a Projetos e Eventos de 
Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e 
Desenvolvimento; (iii) no valor de R$ 150 mil para Fomento à 
Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a 
Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo; ao MEC, no valor 
de R$ 400 mil para Reestruturação e Modernização das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.694, de 24 de 

junho de 2022 
 

DOU 1 Extra E de 24/6/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
"Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da 
União, em favor da Presidência da República e dos Ministérios 
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); das Comunicações 
(MCom); do Desenvolvimento Regional (MDR); e do Turismo 
(MTur), crédito suplementar no valor de R$ 117,1 milhões, 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente". 
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Explicação: entre outros, abre crédito suplementar ao MCTI (i), 
no valor de R$ 3,9 milhões para Pesquisa, Desenvolvimento 
Científico, Difusão do Conhecimento e Popularização da 
Ciência nas Unidades de Pesquisa do MCTI; (ii) no valor de R$ 
291 mil para Ampliação e Modernização da Infraestrutura para 
o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e 
Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às 
Mudanças Globais; ao (iii) no valor de R$ 1 milhão para 
Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, 
a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo; ao MCom (i), 
no valor de R$ 340 mil para Simplificação e Melhoria da 
Regulação dos Serviços de Telecomunicações, no âmbito da 
Anatel; (ii) no valor de R$ 1 milhão para Subvenção Econômica 
a Projetos de Expansão, de Uso e de Melhoria das Redes e dos 
Serviços de Telecomunicações (Lei nº 9.998, de 2000). 
 

 
Aviso de Chamamento Público 

002/2022 
 

Prefeitura Municipal de Trindade/GO 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Chamamento Público, até o dia 27 de julho, com vistas 
a selecionar Organização da Sociedade Civil para celebração 
de parceria, através de Termo de Colaboração, em regime de 
mútua cooperação, para consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco do Projeto de inclusão digital e 
social denominado “Trindade Digital – Capacitação & 
Inclusão”. 
 
Os interessados deverão apresentar a documentação para 
Habilitação e Plano de Trabalho na sala de licitações do Centro 
Administrativo Municipal Prefeito Pedro Pereira da Silva situada 
na Avenida Raimundo de Aquino, nº 420, Quadra 02, Jardim 
Salvador, Trindade, Goiás. Maiores informações (62) 3506-
7032. 
 

 
Portaria MCTI n° 6.033, de 24 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, o Sistema Nacional de Laboratórios de 
Tecnologia Assistiva (SisAssistiva-MCTI)”. 
 
Explicação: institui o SisAssistiva-MCTI como um instrumento 
governamental na área de tecnologia assistiva, com vistas à 
produção de conhecimento científico, à capacitação e ao 
desenvolvimento tecnológicos. O sistema será constituído por 
um conjunto de laboratórios e de redes de laboratórios de 
caráter multiusuário, de acesso aberto a usuários públicos e 
privados, direcionados à pesquisa, ao desenvolvimento 
tecnológico, à formação de capital humano. Os laboratórios 
serão selecionados via chamamento público, com edital a ser 
publicado. 
 
Entre outros, são objetivos do SisAssistiva: i) contribuir para o 
avanço e o fortalecimento científico, tecnológico, inovador e 
empreendedor da área de tecnologia assistiva no País; ii) 
contribuir para a ampliação do acesso às infraestruturas 
científicas e tecnológicas, na área de tecnologia assistiva; iii) 
estimular alianças internacionais na área de tecnologia 
assistiva. A Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2022.  
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/MTP nº 706 de 24 de 

junho de 2022 
 

 
Nomear: Mauro Rodrigues de Souza, para exercer o encargo 
de Secretário de Trabalho, do Ministério do Trabalho e 
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DOU 2 Extra A de 24/06/2022 
 

Visualizar medida 

 

Previdência (MTP), exonerando Luis Felipe Batista de Oliveira 
do encargo CCE 1.17 
 

 
Portaria SEAE/PR nº 16 de 23 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Luiz Antonio Marques, para exercer o encargo de 
substituto eventual de Diretor de Ciência, Tecnologia e 
Inovações da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República (SEAE/ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria SERES/MEC nº 442 de 24 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Micheline Silveira Forte, para exercer o encargo de 
substituto eventual de Secretário de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior, do Ministério da 
Educação (Seres/MEC), dispensando Alexandre Pereira da 
Silva DAS 101.6. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MAPA nº 

1.209 de 24 de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Marco Aurélio Pacheco Cataneo para o encargo de 
Coordenador de Gestão de Contratos, da Coordenação-
Geral de Aquisições, do Departamento de Administração, da 
Secretaria- Executiva (SE/MAPA), DAS 101.3. 
 

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


