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Medidas legais de 14 de fevereiro de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Decreto nº 11.413, de 13 de 

fevereiro de 2023 
 

DOU 1 Extra A de 13/2/2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística 
Reversa, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de 
Embalagens em Geral e o Certificado de Crédito de Massa 
Futura, no âmbito dos sistemas de logística reversa de que 
trata o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010”. 
 
Explicação: institui Certificados no âmbito dos sistemas de 
logística de que trata a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Embora ligado aos sistemas de logística reversa, esse 
decreto ainda não alcança os produtos comercializados em 
embalagens de plástico, de papel e papelão e de metais, que 
ainda não foram regulamentadas pelo Executivo. 
 
Esses certificados permitirão que os fabricantes, os 
importadores, os distribuidores e os comerciantes comprovem o 
atendimento às metas de logística reversa. As empresas 
apresentarão ao MMA relatórios anuais sobre a evolução da 
eficiência de retorno e da recuperação das embalagens frente 
aos investimentos realizados. A solicitação de emissão e a 
aquisição dos certificados têm caráter voluntário. 
 
Os sistemas de logística reversa são obrigatórios para as 
empresas de i) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; ii) 
pilhas e baterias; iii) pneus; iv) óleos lubrificantes, seus resíduos 
e embalagens; v) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; e vi) produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes. 
 
Esses sistemas serão estendidos a produtos comercializados em 
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais 
produtos e embalagens, conforme regulamento, acordos setoriais 
e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 
empresarial. Nesse sentido, até o momento, apenas as 
embalagens de vidro estão amparadas por regulamento – no final 
de 2022, foram abertas consultas públicas sobre embalagens de 
plástico, de papel e papelão e de metais, mas ainda não houve o 
respectivo decreto.  
 
Este Decreto entra em vigor em 14 de abril de 2023; e revoga o 
Decreto 11.044/2022, que criou o Recicla+ e continha disposição 
semelhante ao agora chamado Certificado de Crédito de 
Reciclagem de Logística Reversa (CCRLR). 
 

 
Decreto nº 11.414, de 13 de 

fevereiro de 2023 
 

DOU 1 Extra A de 13/2/2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Programa Diogo de Sant'Ana Pró-Catadoras e Pró-
Catadores para a Reciclagem Popular e o Comitê 
Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras 
e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis”. 
 
Explicação: institui Programa cujo objetivo é integrar e articular 
ações, projetos e programas da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal voltados à promoção e à defesa dos 
direitos humanos e dos catadores de materiais reutilizáveis. 
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Pró-Catador – Dentre os objetivos do programa, destaca-se a 
previsão de expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, 
coleta solidária, reutilização, reciclagem, logística reversa e 
educação ambiental.  Além disso, o programa visa fomentar a 
incubação e o assessoramento técnico continuado às 
associações, às cooperativas e a outras formas de organização, 
além de promover a organização e o apoio a redes de 
cooperação e de comercialização e a cadeias produtivas 
integradas. 
 
Comitê para Inclusão Socioeconômica – O Comitê visa a 
coordenação, execução, acompanhamento e monitoramento do 
Programa Pró-Catadores para a Reciclagem Popular. Ele é 
composto por 16 ministérios, sendo coordenado pela Secretaria-
Geral da Presidência da República.  
 
Há previsão do Comitê convidar, para participar de GTs e 
acompanhar as atividades, membros da sociedade civil, 
representantes de catadores, membros da defensoria pública, 
acadêmicos, representantes de entidades privadas. Entre os 
objetivos do Comitê está o fomento à participação de entidades 
privadas nos processos de logística reversa e nas ações de 
inclusão socioeconômica de catadores e catadores 
 

 
Aviso de Consulta Pública  

 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

 
Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até o dia 20 de março, com vista a 
receber contribuições para a construção, reforma, modernização 
e operação de estabelecimentos de saúde alocados na 
primeira e segunda regiões do município de Aracaju/SE, em 
regime de concessão administrativa, pelo prazo de 25 anos, com 
valor de contrato estimado em R$ 2.392.991.400,00, de forma a 
garantir a ampla participação de interessados. 
 
Dentre outras medidas, a consulta busca a melhoria nos serviços 
de recepção e implementação de tecnologia da informação, 
help-desk/servicedesk. 
 
Os interessados que desejam realizar contribuições à essa 
consulta deverão preencher um formulário específico que estará 
disponível no portal da prefeitura de Aracaju/SE.  
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Decreto de 13 de fevereiro de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 
Nomear: João Paulo Ribeiro Capobianco para exercer o cargo de 
Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente e 
Mudança do Clima (MMA). 
 

 
Portaria MF nº 236, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: João José Schini Norbiato para exercer o encargo de 
substituto eventual de Presidente da 1ª Turma Extraordinária 
da 3ª Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf/MF). 
 

 
Portaria MF nº 237, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Gilson Macedo Rosenburg Filho da função de 
Presidente da 2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 3ª Seção 
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf/MF). 
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Portaria MF nº 240, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Gilson Macedo Rosenburg Filho para exercer o 
encargo de Presidente da 1ª Câmara da 3ª Seção do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda 
(Carf/MF). 
 

 
Portaria RFB nº 182, de 13 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Rodrigo Augusto Verly de Oliveira para exercer o cargo 
de Coordenador-Geral de Tributação da Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda 
(RFB/MF), CCE 1.13. 
 

 
Portaria MCOM nº 8.413, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Gustavo André Fernandes Lima e Daliane Madureira 
Serra para, nesta ordem e sucessivamente, exercerem o encargo 
de substitutos eventuais do cargo de Coordenador-Geral de 
Inclusão Digital do Departamento de Projetos de 
Infraestrutura e de Inclusão Digital da Secretaria de 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações 
(SeTel/MCom), CCE 1.13. 
 

 
Portaria MCOM nº 8.414, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Jansle Adalberto Santana de Sousa e Fernando Cézar 
Cysne Furquin para, nesta ordem e sucessivamente, exercerem 
o encargo de substitutos eventuais da função de 
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura do 
Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão 
Digital da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das 
Comunicações (SeTel/MCom), FCE 1.13. 
 

 
Portaria MCOM nº 8.415, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Jane Braga Pinto Pedroso e Leandro Ribeiro da Silva 
para, nesta ordem e sucessivamente, exercerem o encargo de 
substitutos eventuais da função de Coordenador-Geral de 
Estudos e Conectividade do Departamento de Projetos de 
Infraestrutura e de Inclusão Digital da Secretaria de 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações 
(SeTel/MCom), FCE 1.13. 
 

 
Portaria MDS nº 47, de 13 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Ian Lopes Abou Ibrahim do cargo de Coordenador-
Geral de Governança de Tecnologia da Informação da 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Secretaria-
Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência 
Social, Família e Combate à Fome (MDS), CCE 1.13. 
 

 
Portaria SE/MDS nº 117, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Fábio Delgado Marques de Lima da função de 
Coordenador da Coordenação-Geral de Sistemas de 
Informação da Subsecretaria de Tecnologia da Informação da 
Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento e 
Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), FCE 1.10. 
 

 
Portaria SE/MDS nº 118, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Luiz Germano Guimarães Teixeira Júnior do cargo de 
Coordenador da Coordenação-Geral de Infraestrutura da 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Secretaria-
Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência 
Social, Família e Combate à Fome (MDS), CCE 1.10. 
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Portaria de Pessoal SE/MF nº 258, 

de 13 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Fernando Nascimento Barbosa para exercer o cargo de 
Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão da 
Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação 
da Secretaria-Executiva do Ministério da Economia (ME), CCE 
1.13. 
 

 
Portaria de Pessoal GM/MS nº 347, 

de 13 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Luciene Fontes Schluckebier Bonan do cargo de 
Coordenadora-Geral de Gestão Estratégica de Tecnologias 
em Saúde do Departamento de Gestão e Incorporação de 
Tecnologias em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde 
(Sectics/MS), 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. 

 


