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Medidas legais de 15 de agosto de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Solução de Consulta SRRF04/DISIT 
nº 4.011, de 12 de agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Conclui que os requisitos fundamentais para que a prestação de 
serviço seja enquadrada no conceito de cessão de mão de obra 
são: a) os trabalhadores devem ser colocados à disposição da 
empresa contratante, ou seja, deve haver a cessão do trabalhador, 
em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato, sendo 
desnecessária a transferência de qualquer poder de 
comando/coordenação/supervisão, parcial ou total, sobre a mão de 
obra cedida; b) os serviços prestados devem ser contínuos, 
entendidos como aqueles que constituem necessidade permanente 
da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, 
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja 
realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores; e c) 
a prestação de serviços deve se dar nas dependências da 
contratante ou nas de terceiros. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria ME n° 8.572 de 28 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Maurício Marins Machado, para exercer o encargo de 
substituto eventual do Subsecretário de Competitividade da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico, Advocacia da 
Concorrência e Competitividade da Secretaria Especial de 
Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia 
(SEPEC/ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria ANA n°251 de 15 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Mayara Andrade, para ocupar o cargo de 
Superintendente Adjunta de Tecnologia da Informação da 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (STI/ANA), 
exonerando Marco Antônio Silva, do encargo CGE III. 

 

Portaria SEDGG/ME nº 9.039 de 12 
de agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: Walid Ghazale, para exercer a função de Coordenador-
Geral de Relacionamento e Parcerias, do Departamento de 
Portfólio, da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia (SEDGG/ME), código FCPE 101.4. 
 

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

 


