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Medidas legais de 18 de agosto de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Resolução CG-FUST n° 2, de 8 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Disciplina a aplicação de recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust)”. 
 
Explicação: disciplina a aplicação de recursos do Fust em 
programas, projetos, planos, atividades, iniciativas e ações 
compatíveis com os objetivos e as finalidades do Fundo.  
 
Os investimentos do Fust serão orientados por programas que 
indicarão os elementos básicos dos projetos, atividades e iniciativas 
a serem financiados e se alinharão com as finalidades, objetivos, 
políticas, normas, diretrizes e prioridades estabelecidas em 
resoluções do Conselho Gestor, contendo também: i) o papel dos 
agentes financeiros, das entidades que receberão diretamente os 
recursos ou das prestadoras; ii) indicação das finalidades, objetivos, 
diretrizes e prioridades atendidas; e iii) descrição dos resultados e 
benefícios esperados e os critérios para a sua aferição. Ressalta-se 
que os agentes financeiros do Fust apresentarão anualmente ao 
Conselho Gestor: Planos de Aplicação de Recursos (PAR), 
abrangendo 3 exercícios financeiros, e estabelecerão os elementos 
necessários à aplicação de recursos em um ou mais programas, 
bem como para o acompanhamento e a execução destes. Além 
disso, fica estabelecida a operacionalização dos recursos, podendo 
ser nas modalidades: i) apoio não reembolsável; ii) apoio 
reembolsável; e iii) garantia. Cada uma das modalidades é 
disciplinada de forma específica. Por fim, também ficam 
disciplinados os critérios e o processo de seleção de propostas, 
cabendo agente financeiro a análise da compatibilidade dos 
projetos, atividades e iniciativas com: finalidade, objetivos, políticas, 
normas e diretrizes do Fust. 
 

 
Resolução CDPEB/GSI nº 21, de 16 

de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Publica as deliberações do Plenário do Comitê de 
Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro (CDPEB) em 
sua Décima Reunião, ocorrida em 2 de agosto de 2022”. 
 
Explicação: entre outros, aprova o Relatório Parcial do GT 
constituido para elaborar o Plano de Consulta sobre as ações e as 
políticas públicas do Brasil para a área de interesse na consolidação 
do Centro Espacial de Alcântara; e prorroga por 180 dias, a contar 
de 2 de agosto, o prazo para a conclusão dos trabalhos do Grupo; 
e suspende suas atividades por 90 dias, a contar da data da 
prorrogação. 
 
Institui, ainda, o GT de Desenvolvimento do Programa Espacial 
Brasileiro com atribuição de realizar estudos sobre alternativas de 
produção, no Brasil, de Polibutadieno Líquido com Terminação 
Hidroxílica (PBLH), para uso em atividades espaciais; e estabelece 
o dia 23 de novembro como data para a próxima reunião do Plenário 
do CDPEB. 
 

 
Portaria MTur nº 41, de 17 de 

agosto de 2022 
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Visualizar medida 

 

“Institui a Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a 
Incidentes Cibernéticos (ETIR), no âmbito do Ministério do 
Turismo (MTur)”. 
 
Explicação: institui a ETIR, vinculada ao GSI, mas com autonomia 
para tomada de decisões. A ETIR será responsável por: i) coordenar 
as atividades de tratamento e resposta a incidentes de segurança 
na rede computacional do MTur; ii) agir de forma proativa com o 
objetivo de evitar que ocorram incidentes de segurança, divulgando 
práticas e recomendações de segurança da informação e avaliando 
condições de segurança de rede por meio de verificações de 
conformidade; iii) promover a recuperação de serviços e sistemas 
de TI; iv) realizar ações reativas que incluam recebimento de 
notificações de incidentes, orientação de equipes no reparo a danos 
e análise de sistemas comprometidos, buscando causas, danos e 
responsáveis; v) receber, analisar e responder às notificações e 
atividades relacionadas a incidentes de segurança em redes de 
computadores do MTur; vi) executar as ações necessárias para 
tratar quebras de segurança; vii) obter informações quantitativas 
acerca dos incidentes ocorridos que descrevam sua natureza, 
causas, data de ocorrência, frequência e custos resultantes; e viii) 
cooperar com outras equipes de tratamento e resposta a incidentes. 
Esta Portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2022. 
 

 
Edital de Chamamento Público AEB 

nº 8/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre Chamamento Público, até dia 25 de agosto, com vistas 
selecionar entidade sem fins lucrativos, com interesse em celebrar 
Acordo de Cooperação Técnica (ACT), com o propósito de 
estabelecer ações conjuntas, com foco na aplicações de 
tecnologias, produtos e serviços espaciais para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras e intensivas em 
software, para o fortalecimento do Setor Espacial Brasileiro e do 
setor industrial do país. 
 
As propostas de parceria deverão ser encaminhadas à Diretoria de 
Governança do Setor Espacial, através do e-mail: dgse@aeb.gov.br  
 

 
Portaria FNDE/MEC nº 457, de 17 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Dispõe sobre o parcelamento de débitos não tributários do 
FNDE e não inscritos em dívida ativa e dá outras providências”. 
 
Explicação: trata dos parcelamentos de débitos não tributários do 
FNDE, estabelecendo, entre outros: (i) os requisitos e prazos; (ii) os 
procedimentos para requisição e julgamento do pedido; e (iii) a 
requisição de novo parcelamento e recisão. Esta Portaria entra em 
vigor no dia 1º de setembro de 2022, podendo ser aplicada aos 
pedidos de parcelamento pendentes de análise. 
 

 
Portaria GM/MEC nº 3.295, de 17 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro 
de 2017”. 
 
Explicação: substitui o Comitê de Informação e Informática do 
Ministério da Saúde (CIINFO/MS) pelo Comitê de Governança 
Digital do Ministério da Saúde (CGD/MS), com a competência de 
atuar em ações de natureza deliberativa no que diz respeito à 
condução de políticas envolvendo TIC, no âmbito do MS.  
Estabelece, ainda, entre outros, as competências, atribuições dos 
membros, além da maneira como deverão ser conduzidas as 
reuniões do Comitê. Poderão ser convidadas a participar das 
reuniões entidades públicas ou privadas. 
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Ato de Pessoal Objetivo 
 

Portaria CC/ME nº 995 de 17 de 
agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Daniel Mejdalani Follain, do cargo de Secretário 
Adjunto da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento da 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da Economia (ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/ME n° 997 de 17 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomeia: Daniela Gonçalves Carvalho, para exercer o cargo 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 (ME), 
DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/ME nº 998 de 17 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: José Evandro Lacerda Zaranza Filho, para exercer o cargo 
de Subsecretário de Ambiente de Negócios e Competitividade 
da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e 
Serviços da Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia (ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/ME nº 1.000 de 17 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Rodrigo Zerbone Loureiro, para exercer a função de 
Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento da 
Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de 
Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (ME), 
FCPE 101.5. 
 

 

Portaria SE/PR nº 34 de 17 de 
agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: Vinicius Sobreira Braga, para exercer o encargo de 
substituto eventual no cargo de Secretário de Monitoramento de 
Projetos de Modernização do Estado da Secretaria Especial de 
Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da 
República (SE/PR), CCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/ME nº 999 de 17 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Priscila Andressa Correa Cabral, para exercer o cargo de 
Diretora do Departamento do Processo Eletrônico Nacional em 
Rede da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia (ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria MCom nº 168 de 16 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Daniela Lopes Martins, como membro suplente do 
Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (CG-FUST), com mandato de 2022 a 2024, 
exonerando Adriana Sarkis dos Santos do encargo. 
 

 
Portaria MD nº 4.377 de 16 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: André Luis Maia Baruffaldi, para exercer o encargo de 
substituto do Diretor do Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Secretaria de Orçamento e 
Organização Institucional do Ministério da Defesa (MD), CCE 1.15. 
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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. 
 


