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Medidas legais de 28 de junho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Lei nº 14.385, de 27 de junho de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para 
disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a 
maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição 
de energia elétrica”. 
 
Explicação: sanção do PL 1280/2022, que disciplina a 
devolução de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras de 
serviço público de distribuição de eletricidade, na forma de 
redução de tarifas, de acordo com critérios equitativos. 
 

 
Consulta Pública Anatel n° 45, de 27 

de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, pelo prazo de 60 dias, para 
aprimoramento da proposta de atualização dos requisitos 
técnicos para avaliação da conformidade de interface de 
carregamento de telefones celulares com padrão USB tipo 
C. O texto completo da proposta estará disponível aqui, hoje, a 
partir das 14h, assim como, o formulário eletrônico para envio 
de contribuições. 
 

 
Portaria GM/MMA n° 165, de 24 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Institui o Comitê de Segurança da Informação (CSIN) no 
âmbito do Ministério do Meio Ambiente (MMA)”. 
 
Explicação: cria o CSIN, órgão permanente que tem o intuito 
de deliberar sobre assuntos relacionados à Política Nacional da 
Informação (PNSI). Entre as competências do CSNI estão: (i) 
assessorar e coordenar ações de segurança da informação; (ii) 
elaborar a Política de Segurança da informação do Ministério; e 
(iii) deliberar sobre normas internas de segurança da 
informação. A CSNI poderá convidar para participar das 
reuniões, inclusive para subsidiar as deliberações, 
representantes de quais quer órgãos ou entidades públicas ou 
privadas, bem como consultores técnicos especializados no 
assunto a ser deliberado. Esta Portaria entra em vigor em 05 de 
julho de 2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Decreto SEDGG/ME de 27 de junho 

de 2022 
 

DOU 2 Extra A de 27/06/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Caio Mario Paes de Andrade, do cargo de 
Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGG/ME). 
 

 
Portaria SEPEC/ME nº 7.183 de 27 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear Carlos Leonardo Teófilo Durans, para exercer o cargo 
de Secretário Adjunto de Inovação e Micro e Pequenas 
Empresas, da Secretaria de Inovação e Micro e Pequenas 
Empresas da Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), 
FCPE 101.4 
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Portaria de Pessoal SE/MInfra nº 380 

de 27 de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar Leandro de Oliveira Albuquerque para o encargo de 
substituto eventual de Secretário-Executivo Adjunto, da 
Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura 
(SE/MInfra), dispensando Leandro Monteiro de Souza Miranda 
do encargo, DAS 101.6. 
 

 
Portaria SGC/ME nº 7.127 de 24 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Eduardo Bernardes Caixeta, para exercer o encargo 
substituto eventual de Coordenador-Geral de 
Monitoramento de Orçamento e Contratos, da Diretoria de 
Gestão de Serviços e Unidades Descentralizadas, da 
Secretaria de Gestão Corporativa, do Ministério da Economia 
 

 
Portaria SEAE/ME nº 7.224 de 27 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Natasha Martins do Valle Miranda, para exercer o 
encargo de substituto eventual de Secretário- Adjunto, da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico, Advocacia da 
Concorrência e Competitividade da Secretaria Especial de 
Produtividade e Competitividade, do Ministério da Economia 
(SEAE/ME) 
 

 
Portaria MDR nº 2.056 de 27 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

Nomear Rafaella Iliana Alves Arcila para o encargo de 
Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, 
Tecnologia e Inovação, da Diretoria de Planejamento e 
Articulação de Políticas, da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), CCE 1.13. 
 

 
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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