
Foco Assessoria e Consultoria 
Medidas Legais  

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br 1 
 

 

Medidas legais de 19 de dezembro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Decreto nº 11.288, de 16 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprova o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das 
empresas estatais federais para o exercício financeiro de 2023”. 
 
Explicação: aprova o PDG das empresas estatais federais para 
o exercício de 2023. 
 

 
Portaria MTP n° 4.098, de 15 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021, que 
aprova normas para a organização e tramitação dos processos 
de auto de infração, de notificação de débito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da Contribuição 
Social; regulamenta o Sistema Eletrônico de Processo 
Administrativo Trabalhista; estabelece parâmetros para a 
aplicação das multas administrativas de valor variável, 
previstas na legislação trabalhista; e disciplina os 
procedimentos administrativos de emissão da certidão de 
débitos, oferta de vista, extração de cópia, verificação anual dos 
processos administrativos e procedimento para autorização do 
saque de FGTS pelo empregador, quando recolhido a 
empregados não optantes”. 
 
Explicação: altera, entre outros, os procedimentos e o valor das 
multas. Estabelece ainda, que o interessado será notificado da 
lavratura do auto de infração ou da notificação do débito do 
FGTS. A medida entra em vigor em 1º de janeiro de 2023. 
 

 
Portaria ME nº 10.702, de 16 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre os procedimentos financeiros necessários à 
utilização de créditos líquidos e certos decorrentes de 
decisões transitadas em julgado, nos termos do disposto no § 
11 do art. 100 da Constituição e no Decreto nº 11.249, de 9 de 
novembro de 2022”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que a disponibilização 
financeira, após a liquidação do precatório, será direcionada ao 
recolhimento dos valores correspondentes à aquisição, 
amortização ou liquidação de bem ou direito da União, mediante 
a geração de documento de arrecadação, conforme orientações 
emanadas pelo detentor do ativo. 
 

 
Resolução CREDEN/GSI-PR nº 23, 

de 16 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre os Grupos Técnicos da Câmara de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional (Creden) do Conselho de 
Governo”. 
 
Explicação: altera disposições acerca da constituição dos GTs 
de Segurança de Infraestruturas Críticas, que tem o objetivo 
de desenvolver ações e apresentar produtos específicos 
necessários à implementação das decisões da Creden. Entre os 
GTs destacam-se os que tratam sobre os setores de Barragens; 
Energia Elétrica; Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 
Transportes Aéreos; Transportes Terrestres; Transportes 
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Aquaviários; Defesa; Governo Digital; Abastecimento Urbano de 
Águas; Finanças; e o de Telecomunicações. 
 

 
Resolução CMN nº 5.056, de 15 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre encargo financeiro decorrente do cancelamento 
ou da baixa na posição de câmbio referente a contrato de 
compra de moeda estrangeira que ampare adiantamento em 
reais”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que o cancelamento ou a 
baixa na posição de câmbio referente a contrato de compra de 
moeda estrangeira que ampare adiantamento em reais sujeita o 
vendedor da moeda estrangeira ao recolhimento ao BCB de 
encargo financeiro limitado a 100% do valor adiantado. Esta 
Resolução entra em vigor em 31 de dezembro de 2022. 
 

 
Portaria ASCIF/RFB nº 6, de 15 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre serviço requerido por meio de processo digital 
aberto no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), conforme art. 
19 da Instrução Normativa RFB nº 2.022, de 16 de abril de 2021”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que o serviço “Aderir ao 
Convênio Sinter” estará disponível por meio de processo digital 
aberto no e-CAC, a partir de 15 de dezembro de 2022. 
 

 
Aviso de Audiência Pública SEDGG 

nº 7/2022 
 

Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital/ME 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispõe sobre Audiência Pública Virtual, a ser realizada no dia 4 
de janeiro, às 15h, na modalidade virtual, no canal do YouTube 
do Ministério da Economia (ME), acerca do Pregão Eletrônico, 
por Registro de Preços, visando a contratação de empresas 
especializadas em desenvolvimento e manutenção de 
software, por pontos de função complementados por horas de 
serviço técnico sob demanda, com vistas a executar atividades 
de projeto, construção, testes, implantação, evolução, 
manutenção e suporte relacionadas ao ciclo de vida de software, 
adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo de software 
estabelecido no termo de referência. 
 
As especificações e condições constantes do Termo de 
Referência e em seus anexos, assim como em outros 
documentos relativos à contratação estarão disponíveis na 
página do ME e no link acima. Os interessados poderão enviar os 
questionamentos para o e-mail cgaat@economia.gov.br, até o 
dia 5 de janeiro.  
 

 
Aviso de Audiência Pública SEDGG 

nº 8/2022 
 

Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital/ME 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispõe sobre Audiência Pública Virtual, a ser realizada no dia 5 
de janeiro, às 15h, na modalidade virtual, no canal do YouTube 
do Ministério da Economia (ME), acerca do Pregão Eletrônico, 
por Registro de Preços, visando a contratação de empresas 
especializadas em desenvolvimento, manutenção, 
sustentação, testes e controle de qualidade de software, por 
alocação de perfil profissional de TI vinculado ao alcance de 
resultados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob 
demanda, com vistas a executar atividades de projeto, 
construção, testes, implantação, evolução, manutenção, 
sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida 
de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo 
de software estabelecido no termo de referência. 
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As especificações e condições constantes do Termo de 
Referência e em seus anexos, assim como em outros 
documentos relativos à contratação estarão disponíveis na 
página do ME e no link acima. Os interessados poderão enviar os 
questionamentos para o e-mail cgaat@economia.gov.br, até o 
dia 6 de janeiro.  
 

 
Aviso de Consulta Pública 

DATAPREV 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre Consulta Pública para identificar possíveis alternativas 
para a contratação de solução de inteligência artificial. 
 
A documentação completa será disponibilizada no portal da 
Dataprev. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria de Pessoal RFB nº 2.336 de 

15 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Saulo Loureiro Dubourcq Santana, do encargo de 
substituto do Presidente da 9ª Turma da Delegacia de 
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, (RFB), DAS-
101.1. 
 

 
Portaria de Pessoal SNAIC/MTur nº 

990 de 15 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Rafael Costa Morgado Soares Braga, para exercer o 
encargo de substituto de Secretário Nacional de Atração de 
Investimentos, Parcerias e Concessões, do Ministério do 
Turismo (SNAIC/MTur), CCE 1.17. 
 

 
Portaria CC nº 301 de 16 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Vivian Vieira de Macedo da função de Gerente de 
Projeto, da Subchefia Adjunta de Política Econômica, da 
Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República (PR), FCE 3.13. 
 

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

 


