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Medidas legais de 08 de agosto de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Consulta Pública ANATEL n° 51, de 

28 de julho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre Consulta Pública, até o dia 22 de agosto, para o 
recebimento de comentários e sugestões referentes à proposta 
de bases de dados a serem divulgadas na vigência do Plano 
de Dados Abertos da Anatel que vigorará de novembro de 2022 
a outubro de 2024. 
 
O texto completo da proposta deverá ser disponibilizado aqui, a 
partir das 14h de hoje. As contribuições e sugestões 
fundamentadas e devidamente identificadas devem ser 
encaminhadas, preferencialmente, por meio do formulário 
eletrônico específico. 
 

 
Portaria CC/PR nº 676, de 5 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera o Regulamento do Prêmio Nacional de Incentivo ao 
Voluntariado - Edição 2022”. 
 
Explicação: altera o cronograma da realização do Prêmio 
Nacional de Incentivo ao Voluntariado, que recebe incrições 
agora até o dia 28 de agosto. 
 
O Prêmio é uma iniciativa do Programa Nacional de Incentivo ao 
Voluntariado, a ser concedido pelo Presidente da República em 
reconhecimento à atuação de organizações e indivíduos 
responsáveis por atividades voluntárias de relevante interesse 
social, com impactos transformadores na sociedade, voltadas 
para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. 
 
Poderão concorrer ao prêmio na edição 2022 organizações 
públicas e privadas e indivíduos que desenvolvam diretamente 
atividades de voluntariado, incluídas as entidades privadas sem 
fins lucrativos e as organizações religiosas que se dediquem às 
atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, 
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, ou a 
projetos de interesse público e de cunho social, distintas das 
destinadas a fins exclusivamente religiosos, e indivíduos que 
desenvolvam diretamente atividades de voluntariado. 
 
O Prêmio possui 4 categorias: i) Organizações da Sociedade 
Civil; ii) Setor Público; iii) Empresarial; e iv) Indivíduos 
voluntários (pessoa física). Será premiada 1 iniciativa de 
voluntariado por tipo de categoria em cada região do país. Dessa 
forma, cada região poderá contar com até quatro vencedores, 
totalizando até 20 iniciativas premiadas. 
 
Poderão ser inscritas apenas iniciativas de voluntariado 
desenvolvidas no Brasil e que tenham sido executadas nos 12 
meses anteriores à divulgação deste edital. As inscrições são 
gratuitas, individuais e devem ser realizadas mediante o 
preenchimento de formulário eletrônico, disponibilizado aqui. 
 

 
Resolução CONDEL/SUDECO nº 

124, de 15 de junho de 2022 
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Visualizar medida 

 

“Dispõe sobre o regulamento de aplicação dos recursos 
destinados para atividades em pesquisa, desenvolvimento e 
tecnologia de interesse do desenvolvimento regional”. 
 
Explicação: aprova proposta submetida pelo Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), a fim de 
regulamentar a aplicação dos recursos referente ao 1,5% do 
FDCO, oriundos de juros e amortização de financiamentos para 
apoio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia 
de interesse do desenvolvimento regional, voltado para as 
atividades inovadoras de empresas brasileiras instaladas no 
Centro-Oeste. Esta Portaria entra em vigor sete dias após sua 
publicação. 
 

 
Resolução CONDEL/SUDECO nº 

125, de 15 de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Dispõe sobre os critérios de aplicação dos recursos 
destinados para atividades em pesquisa, desenvolvimento e 
tecnologia de interesse do desenvolvimento regional”. 
 
Explicação: aprova proposta submetida pelo Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), a fim de 
regulamentar a aplicação dos recursos referente ao 1,5% do 
FDCO, oriundos de juros e amortização de financiamentos para 
apoio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia 
de interesse do desenvolvimento regional, dada prioridade para 
projetos que atendam um ou mais dos seguintes requisitos: 
promover a difusão da inovação nos setores produtivos, estar 
alinhados com as prioridades definidas pela Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP), apoio a Arranjos Produtivos 
Locais e Cadeias Produtivas, relação prévia com setores 
tecnológicos priorizados na programação anual da Sudeco, 
fortalecimento do relacionamento entre universidades, institutos 
de pesquisa e desenvolvimento da região e o setor produtivo, 
e/ou apoio à infraestrutura de base tecnológica. 
 
Também terão prioridade os projetos que atuem nos espaços da 
faixa de fronteira e na área da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), exceto os 
de Minas Gerais. Esta Portaria entra em vigor sete dias após sua 
publicação.  
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Decreto CC/MTP n°943 de 5 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: André Rodrigues Veras, para exercer a função de 
Secretário de Previdência, do Ministério do Trabalho e 
Previdência (MTP), FCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/ME nº 937 de 5 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Caroline Busatto, do encargo de Subsecretária de 
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, 
Empreendedorismo e Artesanato, da Secretaria de Inovação e 
Micro e Pequenas Empresas, da Secretaria Especial de 
Produtividade e Competitividade, do Ministério da Economia 
(SEPEC/ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria de Pessoal SEDGG/ME nº 

8.826 de 4 de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 
Designar: Hélio Souza de Oliveira, para exercer a Função de 
Coordenador de Projeto, da Coordenação-Geral de Serviços 
Compartilhados, da Central de Compras, da Secretaria de 
Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
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 Governo Digital, do Ministério da Economia (SEDGG/ME) 
dispensando Luís Guilherme Izycki, do encargo, FCPE 103.3. 
 

 
Portaria de Pessoal SEDGG/ME nº 

8.910 de 5 de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Rodrigo Batista Santana Rios, para exercer a Função 
de Coordenador-Geral de Administração, Atendimento e 
Documentação, da Secretaria de Gestão e Desempenho de 
Pessoal, da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia 
(SEDGG/ME), FCPE 101.4, ficando dispensado da função que 
atualmente ocupa. 
 

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

 


