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Medidas legais de 04 de agosto de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria INMETRO n° 286, de 3 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprova o Arcabouço do Processo de Governança de 
Transição e o Regimento Interno do Comitê de Governança 
de Transição do Modelo Regulatório do Inmetro (CGTMRI)”. 
 
Explicação: entre outros, institui o CGTMRI e aprova o 
Arcabouço do Processo de Governança de Transição do Modelo 
Regulatório do Inmetro. Com isso, a portaria aprova o Regimento 
Interno do Comitê, que entre outros, representa a estrutura de 
apoio que tem o papel de promover e garantir a integridade e a 
confiabilidade das fases e etapas do processo de implementação 
do Modelo Regulatório do Inmetro. Além disso, disciplina os 
processos estruturantes de governança, como a gestão de riscos, 
mitigação dos mesmos, processos de planejamento e análise 
crítica. 
 

 
Portaria INMETRO n° 313, de 3 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprova a Política de Inovação do Inmetro e dá outras 
providências”. 
 
Explicação: aprova a Política Institucional de Inovação, que, 
entre outros, estabelece os princípios e diretrizes para as ações 
institucionais de transferência para a sociedade do conhecimento 
gerado na Instituição, em apoio à inovação, ao 
empreendedorismo. Além disso, designa o Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) responsável pela gestão e execução da 
política. São princípios da Política de Inovação: i) apoio a 
iniciativas empreendedoras voltadas à inovação por todas as 
unidades organizacionais; ii) apoio preferencial às parcerias com 
empreendimentos brasileiros, especialmente de micro, pequenas 
e médias empresas, para desenvolvimento de pesquisas 
aplicadas; iii) proteção qualificada da produção intelectual, o 
licenciamento de direitos de propriedade e a transferência de 
tecnologia; e iv) colaboração com a inovação no setor produtivo, 
em consonância com as diretrizes das políticas industrial, 
científica e tecnológica brasileiras. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/ME nº 925 de 3 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Pablo Rangell Mendes Rios Pereira, do cargo de 
Diretor de Programa da Secretaria Especial do Tesouro e 
Orçamento do Ministério da Economia (SETO/ME), DAS 103.5. 
 

 
Portaria CC/MInfra nº 927 de 3 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Rafael Magalhães Furtado, para exercer o cargo de 
Secretário de Fomento, Planejamento e Parcerias do 
Ministério da Infraestrutura (Minfra), DAS 101.6. 
 

 
Portaria CC/MTP nº 929 de 3 de 

agosto de 2022 
 

 
Dispensar: Marina Brito Battilani, do cargo de Secretária de 
Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), FCE 
1.17. 
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Visualizar medida 

 
 

 
Portaria CC/MTP nº 931 de 3 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Marcos da Costa Avelar, para exercer a função de 
Diretor de Programa da Secretaria-Executiva do Ministério do 
Trabalho e Previdência (MTP), FCE 3.15. 
 

 

Portaria MCTI nº 810 de 3 de agosto 
de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Nomear: Jean Robert Batana Pires Ferreira, para exercer o cargo 
de Coordenador-Geral de Tecnologias Estratégicas do 
Departamento de Tecnologias Aplicadas, da Secretaria de 
Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), DAS 101.4. 
 

 
Portaria MJSP n° 979 de 1º de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: César Augusto da Costa Santos, para exercer o cargo 
de Coordenador de Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Coordenação-Geral de Infraestrutura e 
Serviços da Diretoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), DAS 101.3. 
 

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

 


