Foco Assessoria e Consultoria
Medidas Legais

Medidas legais de 2 de agosto de 2022
Extrato das publicações do Diário Oficial da União (DOU) de interesse do setor de TI
Ato Normativo

Ementa / Explicação

Decreto nº 11.154, de 29 de julho de
2022

“Altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, que
dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e
estabelece o cronograma de execução mensal de
desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de
2022”.

DOU 1 Extra C de 1°/8/2022
Republicação
Visualizar medida

Decreto nº 11.159, de 1° de agosto de
2022
DOU 1 Extra C de 1°/8/2022

Explicação: republica o Decreto (por incorreção) que altera o
cronograma de execução mensal de desembolso do Poder
Executivo federal, com contingenciamento de R$ 2,101 bilhões.
Segundo a Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento, os
valores recomporão a verba de despesas que, apesar de não
serem obrigatórias, são consideradas inadiáveis e relevantes.
Entre esses gastos, estão créditos para o MEC pagar serviços,
seguro rural e gastos com as agências do INSS.

“Altera o Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, que aprova a
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos
em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da
Economia, e remaneja e transforma cargos em comissão e
funções de confiança”.

Visualizar medida

Explicação: altera a estrutura regimental do ME, para, entre
outros, criar a i) Subsecretaria de Economia Verde, no âmbito
da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e
Serviços; a ii) Coordenação-Geral de Empreendedorismo
Feminino, no âmbito da Secretaria de Inovação e Micro e
Pequenas Empresas; e o iii) Departamento do Processo
Eletrônico Nacional em Rede, na Secretaria de Gestão da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital.

Portaria CARF/ME nº 6.786, de 1º de
agosto de 2022

“Eleva o limite das turmas extraordinárias para apreciar
recursos voluntários relativos à exigência de crédito tributário
ou de reconhecimento de direito creditório”.

Visualizar medida

Explicação: eleva a até 120 salários mínimos, o limite das
turmas extraordinárias para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento
de direito creditório, assim considerado o valor constante do
sistema de controle do crédito tributário.

Despacho ANEEL nº 2.075, de 1º de
agosto de 2022

Fixa para os consumidores interligados ao SIN, a bandeira
tarifária Verde com vigência no mês de agosto de 2022.

Visualizar medida

Ato de Pessoal

Objetivo

Portaria ANCINE nº 195-E de 1º de
agosto de 2022

Nomear: Fabiana Trindade Machadono, para o cargo de
Secretária na Secretaria de Políticas de Financiamento da
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Visualizar medida

Portaria ANA nº 267 de 29 de julho de
2022
Visualizar medida

Agência Nacional do Cinema (Ancine), exonerando Gabriel
Fliege de Lucena Stuckert do encargo, CGE I.

Nomear: Edher Garrido Lombardi, para ocupar o cargo de
Coordenador da Superintendência de Tecnologia da
Informação da Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico (ANA), CCT IV.

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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