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Medidas legais de 10 de março de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria MEC nº 27, de 9 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Institui Grupo de Trabalho (GT), no âmbito do Ministério da 
Educação (MEC), com a finalidade de formular estudos 
preliminares para subsidiar proposta de atualização da 
legislação de regulamentação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb)”. 
 
Explicação: estabelece que compete ao GT, entre outros, a 
formulação de estudos preliminares para subsidiar proposta de 
atualização da Lei nº 14.113/2020 (regulamenta o Fundeb), bem 
como da legislação correlata. 
 
O grupo será composto pelos seguintes dirigentes do MEC: (i) da 
Secretaria Executiva (SE) – que o coordenará; (ii) da Secretaria 
de Educação Básica (SEB); (iii) da Secretaria de Articulação 
Intersetorial e com os Sistemas de Ensino (SASE); (iv) da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e 
Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI); (v) da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC); (vi) do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep); e (vii) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). 
 
O GT poderá convidar a participarem de suas atividades 
representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, além 
de pesquisadores e especialistas, quando útil para o 
cumprimento das suas finalidades. 
 

 
Portaria MJSP nº 322, de 9 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Estabelece medidas para conferir fluidez e efetividade na 
execução dos recursos transferidos aos Estados e ao Distrito 
Federal, entre os anos de 2019 e 2022, nos termos do art. 7º, 
inciso I, da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e altera a 
Portaria MJSP nº 275, de 5 de julho de 2021, para estabelecer 
novos critérios de rateio”. 
 
Explicação: entre outros, fica autorizada a modificação do plano 
de aplicação dos recursos do FNSP transferidos na modalidade 
fundo a fundo entre 2019 e 2022 para determinar que: (I) não 
requer a aprovação prévia da Senasp; (II) não se aplica aos 
recursos referentes a obras já iniciadas; (III) devem ser 
observadas as destinações e os percentuais previstos no art. 5º 
da Lei nº 13.756/2018; e (IV) requer o cumprimento das demais 
disposições da Lei nº 13.756/2018, do Decreto nº 9.609/2018, e 
das diretrizes do PNSP. 
 
Ainda, fica os prazos seguintes prazos (i) até 30 de junho de 2023 
para que as alterações dos planos de aplicação sejam 
encaminhadas à Senasp; (ii) até 31 de dezembro de 2024 para a 
execução dos recursos de que trata esta Portaria; (iii) até 30 de 
março do ano seguinte ao da execução para o envio do relatório 
de gestão referente aos recursos de que trata esta Portaria. 
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Ademais, altera Portaria, de modo a incluir os seguintes critérios 
de rateio dos recursos do FNSP aos Estados e ao DF, na 
modalidade fundo a fundo, a partir de 2023: (1) o 
desenvolvimento e implementação de um plano estadual ou 
distrital de combate à violência contra a mulher; e (2) a criação 
de patrulhas Maria da Penha. Estabelece também que a forma 
de utilização das variáveis dos critérios incluídos será 
regulamentada em ato do MJSP. 
 

 
Solução de Consulta nº 46, de 3 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Assunto: Cofins e PIS/PASEP 
 
Não cumulatividade. Créditos. Insumos. Comércio varejista. 
 
Esclarece que somente há insumos geradores de créditos da não 
cumulatividade da Cofins e PIS/PASEP 
nas atividades de produção de bens destinados à venda e de 
prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de 
créditos da contribuição, não há insumos na atividade de 
revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi 
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos 
para revenda. 
 
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a 
regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de 
prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade da 
contribuição, sem prejuízo das demais modalidades de 
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente 
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas 
alcançadas. 
 
Não cumulatividade. Créditos. Despesas de marketing. 
 
As despesas de marketing não geram direito a crédito da Cofins 
e PIS/PASEP, em razão de não configurarem insumos nem se 
enquadrarem em qualquer outra hipótese de creditamento 
prevista em lei que permita o enquadramento dessas despesas. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria ANPD nº 20, de 3 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Isabela Maiolino do cargo de Coordenadora-Geral de 
Normatização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), CCE 1.13. 
 

 
Portaria CC/MinC nº 1.971 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Claudia Cristina Gonçalves, para exercer o cargo de 
Diretora de Formação e Inovação Audiovisual da Secretaria 
do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC), CCE 1.15. 
 

 
Portaria MINC nº 341 de 9 de março 

de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 9/2/23 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Filipe Araújo de Almeida Carvalho, para exercer o cargo 
de Coordenador-Geral de Audiovisual da Assessoria 
Especial de Comunicação Social do Ministério da Cultura 
(MinC), CCE 1.13. 
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Portaria CC/MEC nº 1.975 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Leilane Mendes Barradas para exercer o cargo de 
Diretora de Administração do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação 
(FNDE/MEC), CCE 1.15, ficando exonerada do cargo que 
atualmente ocupa. 
 

 
Portaria CC/MEC n° 1.976 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Mauricio Holanda Maia, para o cargo de Secretário de 
Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino do 
Ministério da Educação (MEC), CCE 1.17. 
 

 
Portaria GM/MS nº 510, de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Altera a composição dos comitês da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde 
(Conitec). 
 

 
Portaria CC/MDIC n° 1.979 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Luiz Felipe Gondin Ramos, para exercer o cargo de 
Diretor de Inovação e Novos Negócios da Secretaria de 
Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 
(SDIC/MDIC), CCE 1.15, ficando dispensado da função que 
atualmente ocupa. 
 

 
Portaria CC/MEC n° 1.974 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Fábio Campelo Santos da Fonseca Ribeiro, para 
exercer a função de Subsecretário de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Secretaria-Executiva do 
Ministério da Educação (STIC/MEC), FCE 1.15. 
 

 
Portaria CC/MEC n° 1.972 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Ana de Fátima Pereira de Sousa Abranches, para 
exercer o cargo de Diretora de Formação Profissional e 
Inovação da Fundação Joaquim Nabuco do Ministério da 
Educação (FUNDAJ/MEC), CCE 1.15. 
 

 
Portaria SEST/MGI nº 1.577 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, para 
exercer o cargo de substituto eventual do Secretário de 
Coordenação das Estatais do Ministério da Gestão e da 
Inovação em Serviços Públicos (SEST/MGI), CCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/MEC n° 1.974 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Fábio Campelo Santos da Fonseca Ribeiro, para 
exercer a função de Subsecretário de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Secretaria-Executiva do 
Ministério da Educação (STIC/MEC), FCE 1.15. 
 

 
Portaria CC/MCTI n° 1.970 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Dalila Andrade Oliveira, para exercer o cargo de 
Diretora de Cooperação Institucional, Internacional e 
Inovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CNPq/MCTI), CCE 1.15. 
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Portaria MDIC nº 341 de 08 de 
março de 2023 

 
Visualizar medida 

 

Designar: Alexsandro Mairink Hoffman, para exercer o cargo de 
substituto eventual do Diretor de Supervisão e Gestão 
Estratégica da Secretaria-Executiva do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), FCE 
1.15. 
 

 
Portaria MF nº 404 de 9 de março de 

2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Ceder: Paulo Cesar Bezerra de Souza, pertencente ao quadro de 
pessoal do Ministério da Fazenda, para exercer o cargo de 
Diretor de Gestão de Benefícios da Secretaria de Proteção ao 
Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), CCE 
1.15. 
 

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

 
 


