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Medidas legais de 26 de julho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria SEAE/ME nº 6.554, de 22 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre o Programa de Selos de Qualidade instituído 
pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, Advocacia da 
Concorrência e Competitividade com objetivo de reconhecer 
esforços dos reguladores ao buscar atender às boas práticas 
internacionais”. 
 
Explicação: estabelece programa de reconhecimento de 
qualidade regulatória como parte da implementação das 
recomendações da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esta portaria entra em 
vigor em 1º de agosto de 2022. 
 

 
Aviso de Alteração da Audiência 

Pública MPF nº 1/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
A medida informa que houveram alterações no edital e anexos 
da Audiência Pública, que será realizada nos dias 3, 5, 8 e 10 
de agosto para eventual e futura contratação de solução 
integrada de rede corporativa de comunicação por meio de 
tecnologia SDWAN como serviço, com capacidade para prover 
tráfego de dados, voz e vídeo entre as unidades do Ministério 
Público Federal (MPF) em todo território nacional, de serviço de 
segurança em datacenter de serviços gerenciados de 
segurança de serviços de hospedagem de equipamentos 
(Colocation) e de serviços gerenciados de computação em 
nuvem sob o modelo de cloud broker (integrador) de 
multinuvem. 
 
O edital e anexos encontram-se disponíveis na página da 
transparência do MPF. 
 

 
Portaria MMFDH nº 2.002, de 25 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria nº 2.904, de 13 de novembro de 2020, que 
Institui o Programa de Equilíbrio Trabalho-Família”. 
 
Explicação: altera a Portaria que institui o Programa de 
Equilíbrio Trabalho-Família, permitindo a participação de 
Micro Empreendedores Individuais (MEI) no Selo Empresa 
Amiga da Família e de entidades sem fins lucrativos 
brasileiras no Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-
Família. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2022. 
 
O Programa fomenta o equilíbrio entre responsabilidades 
familiares e profissionais dos trabalhadores no Brasil, dando ao 
indivíduo a possibilidade de realizar as expectativas relacionadas 
tanto ao seu papel de profissional quanto de membro participativo 
de uma família. O Programa é constituído por 3 componentes: i) 
Ações de Educação em Equilíbrio Trabalho-Família; ii) Prêmio 
Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família; e iii) Selo 
Empresa Amiga da Família. 
 

 
Portaria MEC nº 519, de 25 de julho 

de 2022 
 

 
“Institui Grupo de Trabalho (GT), no âmbito do Ministério da 
Educação (MEC), com a finalidade de monitorar a 
implementação do Novo Sistema Presença para o 



Foco Assessoria e Consultoria 
Medidas Legais  

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br 2 
 

Visualizar medida 

 
acompanhamento do cumprimento das condicionalidades da 
educação no Programa Auxílio Brasil”. 
 
Explicação: cria GT, no âmbito do MEC, para monitorar a 
implementação do Novo Sistema Presença, com o intuito de 
coletar dados sobre o registro de frequência dos estudantes 
beneficiários do Programa Auxílio Brasil. O Grupo será presidido 
e coordenado pelo Secretário de Educação Básica, além de ter 
representantes dos seguintes órgãos do MEC: (i) Secretaria-
Executiva; (ii) Secretaria de Educação Básica; (iii) Secretaria de 
Tecnologia da Informação; e (iv) Instituto de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As reuniões ordinárias 
ocorrerão semanalmente e serão realizadas preferencialmente 
no MMA. Poderão ser convidados a participar de suas 
atividades representantes de órgãos e entidades públicas e 
privadas. O Grupo terá o prazo de conclusão dos trabalhos até 
31 de dezembro de 2022. 
 

 
Portaria MEC nº 126, de 21 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Define critérios da Política de Inovação Educação Conectada 
(PIEC) para repasse de recursos financeiros às escolas 
públicas de educação básica, no ano de 2022.” 
 
Explicação: estabelece critérios, no âmbito do Programa de 
Inovação Conectada, para apoio financeiro às escolas de 
educação básica, no ano de 2022. São elegíveis para o 
recebimento dos recursos as escolas que: (i) estiverem em 
atividade; (ii) possuírem rede elétrica; (iii) possuírem ao menos 
uma matrícula; e (iv) contarem com Unidade Executora própria. 
A autorização para o repasse de recursos só será realizada para 
escolas em situação de regularidade no âmbito do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/PR nº 857 de 25 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Breno Barbosa Cerqueira Alves, para exercer a função 
de Secretário-Adjunto da Secretaria de Transparência e 
Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União 
(CGU/PR), FCE 1.15. 
 

 
Portaria CC/PR nº 858 de 25 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Fabio do Valle Valgas da Silva, para exercer a função 
de Diretor de Recursos de Acesso à Informação e 
Atendimento ao Cidadão da Ouvidoria Geral da União da 
Controladoria Geral da União (CGU/PR), FCE 1.15. 
 

 

Portaria CC/PR nº 863 de 25 de 
julho de 2022 

 
Visualizar medida 

 

Designar: Rogério Vieira dos Reis, para exercer a função de 
Diretor de Governo Aberto, Transparência e Participação 
Social da Secretaria de Transparência e Prevenção da 
Corrupção da Controladoria Geral da União (CGU), FCE 1.15. 
 

 
Portaria MMFDH nº 249 de 25 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Gilson Andrade Do Couto, para exercer o cargo de 
Coordenador de Gestão e Governança da Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação da Subsecretaria de 
Orçamento e Administração do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos (MMFDH), CCE 1.10. 
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Observação: É possível ter acesso aos textos das íntegras das medidas por meio do link localizado abaixo 
da identificação de cada ato. 
 


