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Medidas legais de 23 de novembro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Decreto nº 11.263, de 22 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado 
no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, 
nos termos do disposto no art. 73, caput, inciso V, alínea "d", da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997”. 
 
Explicação: autoriza a prorrogação, por até um ano, de contratos 
por tempo determinado de profissionais para atuar no 
desenvolvimento de atividades no ProjetoBig Data e Inteligência 
Artificial do Sinesp, até o limite de: i) 10 contratos de Analista de 
Governança de Dados; ii) 7 contratos de Cientista de Dados; e iii) 
3 contratos de Engenheiro de Dados. 
 

 
Portaria MJSP nº 231, de 22 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprova o Plano de Dados Abertos do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública – MJSP para o biênio 2022/2024”. 
 
Explicação: aprova o Plano de Dados Abertos no âmbito do 
MJSP para o biênio 2022/2024, como documento orientador para 
as ações de promoção e implementação da Política de Dados 
Abertos. Os Planos de Dados Abertos específicos, editados por 
órgãos e entidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
deverão guardar conformidade com o Plano de Dados Abertos 
ora aprovado. O Plano deverá ser disponibilizado no Portal do 
MJSP na seção “Acesso à Informação”. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 10.046, de 22 

de novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Adequa os limites de movimentação e empenho, reduzindo os 
limites de movimentação e empenho do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), no valor de R$ 1 milhão; do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no valor 
de R$ 7.1 milhões; do Ministério da Educação (MEC), no valor 
de R$ 5 milhões; e do Ministério de Minas e Energia (MME), no 
valor de R$ 6.7 milhões. O total de recursos reduzidos, no valor 
de R$ 20 milhões, serão acrescidos ao Ministério da Economia 
(ME). 
 

 
Despacho Decisório SOR/ANATEL 

n° 9/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Prorroga, até o dia 4 de janeiro de 2023, o prazo para o 
recebimento de contribuições à Consulta Pública nº 63/2022, 
que submete a comentários e sugestões a proposta de Ato de 
Requisitos Técnicos quanto a exposição humana a campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de 
radiofrequências entre 8,3 kHz e 300 GHz. As contribuições e 
sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem 
ser encaminhadas, preferencialmente, por meio do formulário 
eletrônico do Sistema Participa Anatel. 
 

 
Despacho Decisório SOR/ANATEL 

n° 10/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Prorroga, até o dia 4 de janeiro de 2023, o prazo para o 
recebimento de contribuições à Consulta Pública nº 68/2022, 
que submete a comentários e sugestões do público em geral a 
proposta de Ato de Requisitos Técnicos quanto ao 
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procedimento para coleta de dados relacionados a campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de 
radiofrequências. As contribuições e sugestões fundamentadas 
e devidamente identificadas devem ser encaminhadas, 
preferencialmente, por meio do formulário eletrônico do Sistema 
Participa Anatel. 
 

 
Consulta Pública SDIC/ME nº 33, de 

22 de novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre Consulta Pública, pelo prazo de 15 dias, sobre a proposta 
de alteração do Processo Produtivo Básico (PPB) de Sistema 
Inteligente de Armazenamento de Dados (Intelligent Storage 
System). As manifestações deverão ser encaminhadas a todos 
os seguintes e-mails: cgel.ppb@economia.gov.br, 
cgct.ppb@mcti.gov.br e cgpri.ppb@suframa.gov.br. 
 

 
Portaria MEC nº 907, de 22 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera a Portaria MEC nº 711, de 27 de setembro de 2022, no 
que tange à composição do Grupo de Trabalho (GT) para 
concepção de Sistema de Avaliação da Educação 
Profissional e Tecnológica (Sinaept)”. 
 
Explicação: altera Portaria que institui GT que tem como 
objetivos analisar proposições existentes e propor diretrizes para 
avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), além 
de desenhar modelo geral para avaliação da EPT, para incluir 
entre os seus integrantes um representante titular e um 
suplente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e também do Conselho 
Nacional de Educação (CNE). 
 

 
Despacho SETO/ME de 21 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Processo nº 17944.103526/2022-15 
Interessado: Município de Maracanaú/CE 
 
Assunto: Minutas de contrato de garantia e de contragarantia 
à operação de crédito interna, a ser celebrada entre o Município 
de Maracanaú/CE e o Banco do Brasil, no valor de R$ 120 
milhões, cujos recursos serão destinados à implementação de 
investimentos nas áreas de educação, saúde, assistência social, 
esporte, lazer, ciência e tecnologia, urbanização, 
infraestrutura e mobilidade. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria PR nº 48 de 22 de 

novembro de 2022 
 

DOU 2 Extra B de 22/11/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: parlamentares e candidatos eleitos para o Congresso 
Nacional, para integrarem os Grupos Técnicos do Gabinete de 
Transição Governamental, nas seguintes áreas: 
 
(i) agricultura, pecuária e abastecimento; (ii) desenvolvimento 
social e combate à fome; (iii) centro de governo; (iv) cidades; (v) 
ciência, tecnologia e inovação; (vi) comunicações; (vii) cultura; 
(viii) desenvolvimento agrário; (ix) desenvolvimento regional; (x) 
direitos humanos; (xi) educação; (xii) esporte; (xiii) igualdade 
racial; (xiv) indústria, comércio e serviços; (xv) infraestrutura; 
(xvi) justiça e segurança pública; (xvii) juventude; (xviii) meio 
ambiente; (xix) minas e energia; (xx) mulheres; (xxi) pesca; (xxii) 
planejamento, orçamento e gestão; (xxiii) previdência social; 
(xxiv) relações exteriores; (xxv) saúde; (xxvi) trabalho; (xxvii) 
transparência, integridade e controle; e (xxviii) turismo. 
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Portaria PR nº 47 de 22 de 

novembro de 2022 
 

DOU 2 Extra B de 22/11/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: os seguintes novos membros para compor a 
Assessoria Especial da Coordenação de Grupos Técnicos do 
Gabinete de Transição Governamental: 
 
– Carolina Yumi de Souza; e 
– Victor Epitácio Cravo Teixeira. 
 

 
Portaria PR nº 21 de 14 de 

novembro de 2022 
 

DOU 2 Extra B de 21/11/2022 
 

Republicação 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: seguintes novos membros para integrarem o Grupo 
Técnico de Juventude no âmbito do Gabinete de Transição 
Governamental: 
 
– Jessy Dayane Silva Santos; 
– Neilson Amaral Marques; 
 

 
Portaria CC nº 290 de 21 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Thais Vanessa da Silva Gomes para exercer o cargo de 
Coordenador-Geral de Projetos e Parcerias, da Secretaria-
Executiva, do Programa Nacional de Incentivo ao 
Voluntariado da Casa Civil da Presidência da República (PR), 
CCE 1.13, ficando exonerada do 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. 
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