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Medidas legais de 24 de fevereiro de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria MDH nº 130, de 23 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Institui Grupo de Trabalho (GT) para apresentação de 
estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, 
e para a proposição de políticas públicas em direitos humanos 
sobre o tema”. 
 
Explicação: revoga a Portaria MDH nº 129/2023, que instituiu o 
GT de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, para 
adicionar à composição 1 representante da Assessoria 
Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do MDH, 
bem como retirar Patrícia Campos Mello e Rosane da Silva 
Borges da relação de representantes da Sociedade Civil. O 
Grupo agora totaliza 6 representantes do MDH e 22 da Sociedade 
Civil. 
 
O objetivo do GT é apresentar estratégias e propor políticas 
públicas em direitos humanos sobre o tema. Das competências 
do grupo, estão (i) assessorar o Ministro de Estado dos Direitos 
Humanos e da Cidadania nas questões referentes ao discurso de 
ódio e ao extremismo; (ii) realizar estudos e discutir estratégias 
de combate ao discurso de ódio e ao extremismo; e (iii) propor 
políticas públicas de direitos humanos para combater o discurso 
de ódio e o extremismo. Esta Portaria entra em vigor em 1º de 
março de 2023. 
 

 
Portaria SDA/MAPA nº 749, de 16 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Dispõe sobre a Unidade Coordenadora do Programa de 
Modernização da Defesa Agropecuária (UCP - Pro-Defesa)”. 
 
Explicação:estabelece que a UCP terá como responsabilidades, 
entre outras: (i) exercer a coordenação geral da execução do 
Programa; (ii) apoiar as Unidades da SDA responsáveis pela 
execução do Programa em matéria de Tecnologia da Informação; 
(iii) elaborar, juntamente com as Unidades da SDA, os termos de 
referência para a compra de softwares e as contratações de 
serviços e consultorias relacionados com Tecnologia da 
Informação. 
 
A UCP será composta por dois servidores nomeados para as 
funções de Coordenador-Geral e Gerente Executivo e 
designados em ato do Secretário de Defesa Agropecuária. 
 
Fica revogada a Portaria SDA/MAPA nº 457/2021, que trata da 
composição da UCP. 
 

 
Portaria Normativa CGU nº 56, de 23 

de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Dispõe sobre a indicação do encarregado pelo tratamento de 
dados pessoais no âmbito da Controladoria-Geral da União 
(CGU), nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e 
altera a Portaria Normativa SE/CGU nº 12, de 6 de junho de 2022, 
que reinstitui a Comissão Interna de Implementação da Lei 
Geral de Proteção de Dados (CII-LGPD) no âmbito da 
Controladoria-Geral da União”. 
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Explicação: entre outros, define o secretário-executivo adjunto 
da CGU como o encarregado para o tratamento de dados 
pessoais. Ainda, estabelece que a CII-LGPD deverá prestar 
suporte técnico para o cumprimento das atribuições previstas à 
função. Altera também a composição da Comissão, que passa a 
ser formada por representante e titular da (I) Coordenação-Geral 
de Gestão Estratégica, que a coordenará; (II) Gabinete do 
Ministro; (III) Corregedoria-Geral da União; (IV) Secretaria 
Federal de Controle Interno; (V) Ouvidoria-Geral da União; (VI) 
Diretoria de Tecnologia da Informação; (VII) Secretaria de 
Integridade Privada; (VIII) Secretaria de Integridade Pública; (IX) 
Secretaria Nacional de Acesso à Informação; e (X) Diretoria de 
Gestão Corporativa. 
 
Revoga, ainda, a Portaria CGU nº 951/2021, que definiu o 
ouvidor-geral da União para a função; e dispositivos da Portaria 
Normativa CGU nº 12/2022 que (i) estabelecia caráter temporário 
à CII-LGPD, e (ii) que delegava à CI-LGPD competência para 
avaliar o grau de maturidade das unidades organizacionais com 
relação à consciência sobre privacidade de dados. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 

Portaria MS nº 397, de 22 de 

fevereiro de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 

Designar: Paulo Eduardo Guedes Sellera para exercer o encargo 

de substituto eventual da Secretária de Informação e Saúde 

Digital do Ministério da Saúde (MS), CCE 1.17. 

 

 

Portaria MEC nº 265, de 22 de 

fevereiro de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 

Exonerar: José Alberto da Silva Viegas do cargo de 

Coordenador da Coordenação-Geral de Políticas de 

Educação Superior da Diretoria de Políticas e Programas de 

Educação Superior da Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação (MEC), DAS 101.3. 

 

 

Portaria de Pessoal MGI nº 940, de 

16 de fevereiro de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 

Disponibilizar: Samantha Almeida Gomes para exercer o cargo 

de Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação da 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

da Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e Agricultura Familiar (SPOA/MDA), CCE 1.13. 

 

 

Portaria SEAID/MPO nº 127, de 23 

de fevereiro de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 

Designar: Caroline Leite Nascimento para exercer a função de 

Coordenadora de Projetos Sociais e Sustentabilidade da 

Coordenação-Geral de Financiamento Externo da Diretoria de 

Financiamento Externo e Comércio Exterior da Secretaria de 

Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do 

Planejamento e Orçamento (SEAID/MPO), FCE 1.10. 

 

 
 

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


