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Medidas legais de 16 de dezembro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria RFB nº 265, de 15 de 

dezembro de 2022 
 

DOU 1 Extra A de 15/12/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Prorroga o prazo para apresentação da Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de 
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) relativa ao período de 
apuração 11/2022”. 
 
Explicação: prorroga para o dia 20 de dezembro de 2022 o prazo 
para apresentação da DCTFWeb relativa ao período de apuração 
11/2022, previsto inicialmente para o dia 15 de dezembro de 
2022. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 10.680, de 15 

de dezembro de 2022 
 

DOU 1 Extra A de 15/12/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
"Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios da Economia (ME) e da Educação 
(MEC); de Encargos Financeiros da União; de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios; e do Banco Central do 
Brasil, crédito suplementar no valor de R$ 371,6 milhões, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente". 
 
Explicação: entre outros, abre crédito suplementar ao ME i), no 
valor de R$ 7,5 milhões, para Gestão do Governo Digital, no 
âmbito nacional; ii), no valor de R$ 125,2 milhões, para Gestão 
das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais, no âmbito nacional; iii), no valor de R$ 377 mil, para 
Gestão e Modernização dos Recursos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, no âmbito nacional; iv), no valor de 
R$ 2,3 milhões, para Elaboração de Estudos e Avaliação de 
Projetos de Investimentos do Governo Federal, no âmbito 
nacional; e ao MEC, no valor de R$ 1 milhão, para Fomento às 
ações de pesquisa, extensão e inovação nas instituições de 
ensino de educação profissional e tecnológica, no âmbito 
nacional. 
 

 
Portaria MEC nº 1.008, de 13 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Dispõe sobre procedimentos relacionados ao tratamento, à 
segurança e à classificação da informação no âmbito do 
Ministério da Educação (MEC)”. 
 
Explicação: entre outros, dispõe sobre a Política Corporativa 
de Segurança da Informação e Proteção de Dados do MEC 
(PSI/MEC) é constituída pelo conjunto de objetivos, princípios, 
diretrizes, políticas, normas, práticas, estruturas organizacionais 
e competências para orientar o uso e o compartilhamento de 
ativos de informação durante todo o seu ciclo de vida, sob a ótica 
da segurança física e virtual, da defesa cibernética e da proteção 
da informação, com a finalidade de assegurar a disponibilidade, 
a integridade, a confidencialidade e a autenticidade, bem como a 
proteção de dados pessoais e a privacidade de indivíduos. 
 
Dispõe, ainda, sobre o Comitê de Governança Digital, órgão 
colegiado de natureza deliberativa e de caráter permanente, de 
cunho estratégico e executivo, para deliberar sobre assuntos 
relativos à governança digital e às ações, aos programas, às 
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políticas e aos projetos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC). Esta Portaria entra em vigor em 2 de janeiro 
de 2023 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Decreto CC de 15 de dezembro de 

2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Reconduzir: Miriam Wimmer ao cargo de Diretora do Conselho 
Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), com mandato de quatro anos. 
 

 
Portaria de Pessoal ANATEL nº 

1.749de 15 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Alexandre Reis Siqueira Freire, como Presidente do 
Conselho Superior do Centro de Altos Estudos em 
Telecomunicações (CSCEATEL), em substituição ao 
Conselheiro Carlos Manuel Baigorri. 
 

 
Decreto CC/MCTI nº 1.362 de 15 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Giovanna Machado, para exercer o cargo de Diretora 
do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Cetene/MCTI), 
CCE 1.15. 
 
 

 
Portaria de Pessoal SEDDM/ME nº 
14.202 de 15 de dezembro de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Rafael Ribeiro Silveira, da função de Coordenador-
Geral de Controle e Monitoramento, do Departamento de 
Supervisão das Unidades Descentralizadas da Secretaria de 
Coordenação e Governança do Patrimônio da União da 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da Economia (SEDDM/ME), 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. 
 


