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Medidas legais de 19 de janeiro de 2023 

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

 
Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Despacho do Presidente da 

República 
 

Visualizar medida 
 

 
Determina ao MTE, MF, MPO, MPS, MDIC, SGPR e a CC que 
elaborem proposta com o objetivo de instituir a Política de 
Valorização do Salário Mínimo, no prazo de 45 dias, 
prorrogável uma vez, por igual período. 
 

 
Edital PGDAU/PGFN nº 1, de 17 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
Publica o Edital PGDAU nº dia 1, de 17 de janeiro de 2023, que 
divulga propostas para transação por adesão na cobrança da 
dívida ativa da União e no contencioso de pequeno valor 
relativo ao processo de cobrança do Simples Nacional de 
créditos inscritos em dívida ativa da União.  
 
A publicação do edital pela PGFN visa facilitar a permanência, o 
ingresso e reingresso de contribuintes no regime diferenciado do 
Simples Nacional. A adesão está disponível até 31 de janeiro, 
no portal Regularize.  
 
As negociações permitem aos microempreendedores individuais 
(MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) 
regularizarem suas dívidas com benefícios, como: entrada 
facilitada, descontos, prazo ampliado na quantidade de 
prestações e utilização de precatórios federais.  
 
As propostas de negociações abertas são duas: 
 
— Transação de pequeno valor do Simples Nacional, que 
possibilita o pagamento de entrada de 5% dividida em até 5 
prestações mensais, sem desconto. O pagamento do saldo 
restante poderá ser feito da seguinte forma: até 7 meses, com 
desconto de 50% sobre o valor total; até 12 meses, com desconto 
de 45% sobre o valor total; até 30 meses, com desconto de 40% 
sobre o valor total; até 55 meses, com desconto 35% sobre o 
valor total. 
 
O acordo abrange apenas os débitos do Simples Nacional 
inscritos em dívida ativa há mais de um ano, cujo valor 
consolidado seja igual ou inferior a 60 salários mínimos. 
 
— Transação por adesão do Simples Nacional, que permite que 
débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa até 31 de 
dezembro de 2022 sejam pagos com entrada, referente a 6% do 
valor total da dívida (sem desconto), dividida em até 12 meses. O 
pagamento do saldo restante poderá ser dividido em até 133 
prestações mensais, com desconto de até 100% dos juros, 
multas e encargo legal. 
 
O percentual de desconto concedido leva em consideração a 
capacidade de pagamento do contribuinte e a quantidade de 
prestações escolhidas. Nos casos em que não houver concessão 
de desconto, devido à capacidade de pagamento do contribuinte, 
o saldo poderá ser pago em até 48 meses após o pagamento da 
entrada. 
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Edital PGFN/PGDAU nº 2, de 17 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
Publica propostas para transação por adesão, nos termos da 
Lei n. 13.988, de 14 de abril de 2020, e da Portaria PGFN nº 
6.757, de 29 de julho de 2022, de créditos inscritos em dívida 
ativa da União, objeto do Edital PGDAU n° 2, de 17 de janeiro 
de 2023. 
 
Prazo para adesão: das 8h do dia 13 de fevereiro de 2023 até 
às 19h do dia 31 de maio de 2023. 
 
Condições e requisitos de adesão: conforme inteiro teor do Edital 
PGDAU 2/2023, a ser disponibilizado no portal da PGFN. 
 

 
Portaria SRRF05 nº 188, de 16 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria SRRF05 nº 86, de 20 e dezembro de 2021, que 
Disciplina o atendimento realizado por meio do Chat RFB na 5ª 
Região Fiscal”. 
 
Explicação: entre outros, altera o horário de atendimento pelo 
Chat RFR na 5º RF (BA e SE) para funcionamento das 7 às 19 
horas, sendo diferenciado por tipo de serviço.  
 

 
Aviso de Chamamento Público 

Apex-Brasil nº 2/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Chamamento Público, até 3 de fevereiro, para obter 
informações que instruirão futuro processo de contratação de 
empresa especializada em modelagem e implementação de 
soluções de dados e sustentação do ambiente de dados para 
a construção do Modelo de Governança de Dados da Apex-
Brasil. 
 
O edital poderá ser consultado no portal da Apex-Brasil. As 
informações requeridas dos participantes deverão ser 
encaminhadas por meio de formulário eletrônico. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados através do e-
mail licitacao@apexbrasil.com.br 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/ME nº 738 de 18 de 

janeiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 18/1/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Tatiana Lacerda Prazeres, para exercer o cargo de 
Secretária de Comércio Exterior da Secretaria Especial de 
Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da 
Economia (Secint/ME), DAS 101.6. 
 

 
Portaria CC/ME nº 739 de 18 de 

janeiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 18/1/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Aline Damasceno Ferreira Schleicher, para exercer o 
cargo de Secretária Especial Adjunta da Secretaria Especial 
de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério 
da Economia (Secint/ME), DAS 101.6. 
 

 
Portaria CC/ME nº 740 de 18 de 

janeiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 18/1/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Andrea Pereira Macera, para exercer o cargo de 
Secretária de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e 
Serviços da Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), DAS 
101.6. 
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Portaria CC/MCom nº 821 de 18 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Flavia Duarte Nascimento, para exercer o cargo de 
Secretária-Executiva Adjunta da Secretaria-Executiva do 
Ministério das Comunicações (MCom), CCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/MCTI nº 815 de 18 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Daniel Guilherme Marques da Silva do cargo de 
Coordenador-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Departamento de Articulação e Comunicação da 
Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações, (SAPC/MCTI), CCE 1.13. 
 

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


