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Medidas legais de 7 de março de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria INMETRO nº 37, de 9 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Divulga a Agenda Regulatória para o biênio 2022/2023 no 
âmbito da regulamentação de produtos e serviços na esfera 
de atuação da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf)”. 
 
Explicação: aprova a Agenda Regulatória 2022/2023, referente 
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e 
serviços no âmbito da Dconf. A Agenda poderá ser objeto de 
revisão, após 1 ano da data de publicação da Portaria, quando 
poderão ser incluídos ou excluídos regulamentos, de acordo com 
a necessidade e os critérios de priorização estabelecidos.  
 
Nota-se que a medida afirma que a Agenda seria disponibilizada 
em anexo, entretanto, não foi divulgada, com isso, a portaria 
poderá ser alvo de retificação.  
 

 
Consulta Pública SERPRO nº 

167/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até 06 de abril, com vistas contratar 
circuito de dados comutado em nuvem, com comunicação 
direta com o Phone System da Microsoft. 
 
Os interessados deverão responder o seguinte questionamento: 
“Em um cenário onde a prestadora de telefonia pública não 
possuir a devida capilaridade ou adesão para realizar a 
portabilidade na entrega dos DDRs em uma regional específica 
descritas no item 2.1.1 do edital, qual a alternativa que o Serpro 
deve sugerir para a devida contratação?”. 
 
As contribuições deverão ser feitas através do e-mail cp-telefonia-
nuvem@serpro.gov.br. 
 

 
Portaria SG/PR nº 146, de 6 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Institui Grupo de Trabalho Técnico (GTT) com a finalidade de 
apresentar proposta de ato normativo objetivando a revisão do 
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que dispõe sobre regras 
e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas 
entre a administração pública federal e as organizações da 
sociedade civil”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que serão convidados a 
participar do GTT representantes de organizações da 
sociedade civil, de empresas públicas e as entidades 
governamentais, indicadas pelos seguintes órgãos: (i) CC/PR; (ii) 
AGU; (iii) CGU; (iv) MGI; (v) MCid; (vi) MinC; (vii) MDA; (viii) 
MMA; (ix) MM; (x) MPI; (xi) MTE; (xii) MEsp; (xiii) MTur; (xiv) 
MCTI; (xv) MD; (xvi) MEC; (xv) MPA; (xvi) MT; e (xvii) MRE. 
 
Ademais, estabelece o prazo de 30 dias para que o GTT conclua 
relatório final com proposta de ato normativo que contemple as 
contribuições dos atores evolvidos. 
 

 
Portaria SG/PR nº 147, de 6 de 

março de 2023 

 
“Dispõe sobre as diretrizes para a composição dos conselhos 
e comissões vinculados à Secretaria-Geral da Presidência da 
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Visualizar medida 

 

República (SG/PR) a serem seguidas pelas organizações da 
sociedade civil e pelos órgãos e entidades governamentais”. 
 
Explicação: dentre outros, estabelece que conselhos e 
comissões que funcionem no âmbito da SG/PR deverão 
observar: (i) a paridade de gênero, quando não houver maioria 
de representantes mulheres; e (ii) o percentual de, no mínimo, 
20% dos seus membros de pessoas autodeclaradas pretas e 
pardas. 
 
Autoriza, ainda, que a mesma pessoa represente sua 
organização em conselho ou comissão por até 2 mandatos 
consecutivos ou 3 alternados, desde que observados os limites 
referentes a paridade de gênero e racial estabelecidos por esta 
Portaria. 
 

 
Portaria STN/ME nº 1.639, de 3 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Aprova o regimento Interno do Comitê de Programação 
Financeira (CPF) da Secretaria do Tesouro Nacional”. 
 
Explicação: aprova o Regimento Interno do CPF, que, entre 
outros, estabelece atribuições dos membros e deveres dos 
participantes.  
 
Nesse sentido, destaca-se que são deveres dos participantes do 
CPF, neles incluídos os membros e possíveis convidados: (i) 
observar as obrigações normativas inerentes às suas atividades, 
pautar sua conduta por elevados padrões éticos e promover as 
boas práticas de governança corporativa no âmbito da STN; (ii) 
observar as disposições do Código de Ética; (iii) prestar os 
subsídios técnicos disponíveis no âmbito de suas competências, 
necessários ao regular funcionamento do CPF; (iv) apresentar 
propostas ao CPF; (v) guardar sigilo sobre as informações 
tratadas no CPF até que findem os prazos de restrição do acesso 
à informação; (vi) posicionar-se em relação às matérias definidas 
em pauta e atuar de maneira isenta; (vii) o membro do Comitê ou 
convidado que identificar a existência de conflito de interesses 
deverá declarar-se impedido de tomar decisão ou de participar de 
votação; e (viii) dar ciência em Termo de Confidencialidade, bem 
como observar as disposições do Código de Ética e de Padrões 
de Conduta Profissional dos Servidores da Secretaria do Tesouro 
Nacional. 
 
A Secretaria Executiva do SUMAC encaminhará os subsídios 
técnicos dos temas pertinentes, inclusive os solicitados pelos 
membros. Não serão incluídas na pauta as propostas que 
estiverem em desacordo com as disposições do regime do CPF.  
 

 
Resolução CEP/PR nº 18, de 6 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Aprova a disponibilização de Painéis Gerenciais, construídos 
por meio de ferramenta de tecnologia da informação, para 
publicação dos resultados do trabalho da Comissão de Ética 
Pública (CEP/PR), nos termos dos arts. 1º, 3º e 8º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011”. 
 
Explicação: dentre outros, estabelece a elaboração de 
plataforma digital, construída por meio de ferramentas de TIC, e 
painéis gerenciais para a divulgação de informações constantes 
nas bases de dados mantidas pela CEP/PR. Determina, ainda, a 
disponibilização de 1 Painel Gerencial para cada linha de atuação 
da CEP.  
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No Painel Gerencial (i) de Conflito de Interesses, serão 
divulgadas informações gerenciais de processos já concluídos, 
referentes às decisões sobre consultas e declarações de conflito 
de interesses; (ii) de Processos Éticos, serão divulgadas 
informações gerenciais de processos já concluídos, referentes às 
apurações de infrações éticas realizadas pela CEP em função de 
denúncias e representações recebidas; e (iii) do Sistema de 
Gestão da Ética, serão divulgadas informações gerenciais 
referentes à gestão da ética nos órgãos e entidades públicas 
federais, especialmente em relação à atuação das comissões de 
ética setoriais integrantes do SGEP.  
 
Esta Resolução entra em vigor em 3 de abril de 2023. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MEC nº 380, de 6 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Armando Amorim Simões para exercer o encargo de 
substituto eventual do cargo de Secretário de Articulação 
Intersetorial e com os Sistemas de Ensino do Ministério da 
Educação (MEC), CCE 1.17.  
 

 
Portaria MEC nº 383, de 6 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Regina Carla Oliveira Frazão para exercer o encargo 
de substituta eventual da função de Subsecretário de 
Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria-
Executiva do Ministério da Educação (MEC), FCE 1.15, 
dispensando Delson Pereira da Silva do encargo. 
 

 
Portaria CC/MF nº 1.935, de 6 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Pricilla Maria Santana do cargo de Subsecretária de 
Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do 
Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e 
Orçamento do Ministério da Economia (SETO/MF), DAS 101.5. 
 

 
Portaria MJSP nº 858 de 6 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Luiz Spricigo Junior do cargo de substituto eventual 
do Subsecretário de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), CCE 1.15. 
 

 
Portaria CC/MEC nº 1.936, de 6 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Anderson Lozi da Rocha do cargo de Diretor de 
Gestão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), CCE 1.15. 
 

 
Portaria CC/MS nº 1.938, de 6 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Alexandre Pereira da Silva do cargo de Diretor do 
Departamento de Gestão das Demandas em Judicialização 
na Saúde da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (MS), 
CCE 1.15. 
 

 
Portaria STN/ME/MF nº 1.660 de 3 

de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Betânia Peixoto Lemos da função de Coordenadora 
de Comunicação, Inovação e Modernização da Coordenação-
Geral de Desenvolvimento Institucional, da Subsecretaria de 
Assuntos Corporativos da Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda (STN/MF), FCE 1.10. 
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Portaria MJSP nº 855 de 6 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Luiz Spricigo Junior do cargo de Coordenador-Geral 
de Planejamento, Inovação e Integração de Tecnologia da 
Informação e Comunicação para Segurança Pública da 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), CCE 1.13. 
 

 
Portaria IPEA/MPO nº 69 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Rafael da Silveira Soares Leão da função de 
Coordenador de Cadeias Produtivas e Micro e Pequenas 
Empresas da Coordenação-Geral de Estudos e Políticas 
Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura da Diretoria de 
Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e 
Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
do Ministério do Planejamento e Orçamento (Ipea/MPO), FCE 
1.10. 
 

 
Portaria IPEA/MPO nº 65 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Bruno Cesar Pino Oliveira de Araújo da função de 
Coordenador de Produtividade, Concorrência e Tributação 
da Coordenação-Geral de Estudos e Políticas Setoriais de 
Inovação, Regulação e Infraestrutura da Diretoria de Estudos e 
Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do 
Planejamento e Orçamento (Ipea/MPO), FCE 1.10. 
 

 
Portaria IPEA/MPO nº 68 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Napoleão Luiz Costa da Silva da função de 
Coordenador de Financiamento e Investimento da 
Coordenação-Geral de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, 
Regulação e Infraestrutura da Diretoria de Estudos e Políticas 
Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do 
Planejamento e Orçamento (Ipea/MPO), FCE 1.10. 
 

 
Portaria PR nº 107, de 6 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Sergio Godoy para exercer o cargo de Coordenador-
Geral de Fomento da Diretoria de Parcerias com a Sociedade 
Civil da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação 
de Políticas Públicas da Secretaria- Geral da Presidência da 
República (PR), CCE 1.13. 
 

 
Portaria PF/MJSP nº 852 de 3 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Orlando Batista da Silva Neto, para exercer a função 
de Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação da 
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia 
Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública (PF/MJSP), 
FCE 1.13. 
 

 
Portaria IPEA/MPO nº 62 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Fernanda de Negri da função de Coordenadora de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Coordenação-Geral de 
Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e 
Infraestrutura da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de 
Inovação, Regulação e Infraestrutura do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento e 
Orçamento (Ipea/MPO), FCE 1.10. 
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Observação: É possível ter acesso aos textos das íntegras das medidas por meio do link localizado abaixo 
da identificação de cada ato. 

 


