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. 9 Trata-se de ato normativo que disponha estritamente sobre política cambial
e monetária (art. 3º, § 2º)?

. 10 Trata-se de ato normativo que vise consolidar outras normas sobre matérias
específicas, sem alteração de mérito (art. 3º, § 2º)?

. 11 Trata-se de ato normativo que disponha sobre segurança nacional (art. 3º, §
2º)?

. 12 Trata-se de caso de urgência (art. 4º, I)?

. 13 Trata-se de ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações
definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou
juridicamente, diferentes alternativas regulatórias (art. 4º, II)?

. 14 Trata-se de ato normativo considerado de baixo impacto (art. 4º, III)?

. 15 Trata-se de ato normativo que vise à atualização ou à revogação de normas
consideradas obsoletas, sem alteração de mérito (art. 4º, IV)?

. 16 Trata-se de ato normativo que vise a preservar liquidez, solvência ou higidez
dos mercados de seguro, de resseguro, de capitalização e de previdência
complementar (art. 4º, V, a)?

. 17 Trata-se de ato normativo que vise a preservar liquidez, solvência ou higidez
dos mercados financeiros, de capitais e de câmbio (art. 4º, V, b)?

. 18 Trata-se de ato normativo que vise a preservar liquidez, solvência ou higidez
dos sistemas de pagamentos (art. 4º, V, c)?

. 19 Trata-se de ato normativo que vise a manter a convergência a padrões
internacionais (art. 4º, VI)?

. 20 Trata-se de ato normativo que reduza exigências, obrigações, restrições,
requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos
regulatórios (art. 4º, VII)?

. 21 Trata-se de ato normativo que revise normas desatualizadas para adequá-las
ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos
do disposto no Decreto nº 10.229, de 5 de fevereiro de 2020 (art. 4º,
VIII)?

ANEXO II

Roteiro para análise de impacto regulatório
1. Sumário executivo objetivo e conciso, empregando linguagem simples e

acessível ao público em geral (art. 6º, I, do Decreto nº 10.411, de 2020).
2. Identificação do Problema
Identificação do problema regulatório que se pretende solucionar, com a

apresentação de suas causas e sua extensão (art. 6º, II, do Decreto nº 10.411, de 30 de
junho de 2020), exposição do problema que o ato normativo visa solucionar (art. 2º da
Portaria MJSP nº 178, de 26 de fevereiro de 2019), ou a análise do problema que o ato
normativo visa a solucionar (art. 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017).

3. Justificativa para a Regulação Proposta
Identificação:
3.1. dos objetivos a serem alcançados (art. 6º, V, do Decreto nº 10.411, de

2020 e art. 32 do Decreto nº 9.191, de 2017);
3.2. da justificativa para a edição do ato normativo (art. 2º da Portaria MJSP nº

178, de 2019); e
3.3. da existência de planejamento previamente formalizado em documento

público.
4. Base Legal
Identificação:
4.1. da fundamentação legal que ampara a ação do órgão ou da entidade

quanto ao problema regulatório identificado (art. 6º, IV, do Decreto nº 10.411, de
2020);

4.2. (caso tenha sido editado ato normativo) se a nota técnica ou o documento
equivalente indicou prazo máximo para a verificação quanto à necessidade de atualização
do estoque regulatório (art. 14 do Decreto nº 10.411, de 2020);

4.3. dos atos normativos a serem revogados, se for o caso (art. 2º da Portaria
MJSP nº 178, de 2019); e

4.4. quanto à necessidade de futura regulação da norma.
5. Efeitos da Regulação sobre a Sociedade
Identificação dos agentes econômicos, dos usuários dos serviços prestados e

dos demais afetados pelo problema regulatório identificado (art. 6º, III, do Decreto nº
10.411, de 2020): a identificação dos atingidos pelo ato normativo (art. 2º da Portaria
MJSP nº 178, de 2019 e art. 32 do Decreto nº 9.191, de 2017).

6. Custos e Benefícios
Identificação:
6.1. se foram apresentados os custos associados à adoção da norma, inclusive

os de caráter não financeiro;
6.2. dos efeitos e dos riscos decorrentes da edição, da alteração, ou da

revogação do ato normativo (art. 6º, X, do Decreto nº 10.411, de 2020);
6.3. da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, se for o caso (art. 2º da

Portaria MJSP nº 178, de 2019). Na hipótese de a proposta implicar renúncia de receita,
criação, aperfeiçoamento ou expansão da ação governamental, ou aumento de despesas
(art. 32 do Decreto nº 9.191, de 2017);

6.3.1. a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
entrar em vigor e nos dois subsequentes, da qual deverá constar, de forma clara e
detalhada, as premissas e as metodologias de cálculo utilizadas, e indicará:

6.3.1.1. se a medida proposta foi considerada nas metas de resultados fiscais
previstas na lei de diretrizes orçamentárias; e

6.3.1.2 a simulação que demonstre o impacto da despesa com a medida
proposta;

6.3.2 a declaração de que a medida apresenta:
6.3.2.1. adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual;

e
6.3.2.2. compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes

orçamentárias e com o art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
6.3.3. a criação ou a prorrogação de benefícios de natureza tributária, da qual

decorra renúncia de receita, deverá conter exposição justificada sobre o atendimento às
condições previstas no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

6.4. (quando couber) da análise do impacto da medida sobre o meio ambiente
e sobre outras políticas públicas, inclusive quanto à interação ou à sobreposição (art. 2º da
Portaria MJSP nº 178, de 2019 e art. 32 do Decreto nº 9.191, de 2017);

6.5. de qual das metodologias abaixo foi utilizada para a aferição do impacto
econômico (art. 7º do Decreto nº 10.411, de 2020):

I - análise multicritério;
II - análise de custo-benefício;
III - análise de custo-efetividade;
IV - análise de custo;
V - análise de risco; ou
VI - análise risco-risco.
6.6. se, por meio da metodologia escolhida, foi possível realizar o comparativo

entre as alternativas sugeridas (art. 7º, § 1º, do Decreto nº 10.411, de 2020);
6.7. da justificativa para a escolha de metodologia (art. 7º, § 1º, do Decreto nº

10.411, de 2020);
6.8. (caso tenha sido escolhida outra metodologia além daquelas mencionadas)

da razão pela qual se entendeu que aquela se tratava da metodologia mais adequada (art.
7º, § 2º, do Decreto nº 10.411, de 2020); e

6.9. de estratégias específicas de coleta e de tratamento de dados
implementadas, de forma a possibilitar a elaboração de análise quantitativa e, quando for
o caso, de análise de custo-benefício (art. 17 do Decreto nº 10.411, de 2020).

7. Implementação
Identificação:
7.1. (quando couber) da estratégia e do prazo para implementação (art. 32 do

Decreto nº 9.191, de 2017); e
7.2. de mecanismos eventualmente existentes para o monitoramento do

impacto e para a revisão da regulação.

8. Opções à Regulação
Identificação:
8.1. das alternativas estudadas para o enfrentamento do problema regulatório

identificado, consideradas as opções de não ação, de soluções normativas e, sempre que
possível, de soluções não normativas (art. 6º, VI, do Decreto nº 10.411, de 2020);

8.2. dos possíveis impactos das alternativas identificadas, inclusive quanto aos
seus custos regulatórios (art. 6º, VII, do Decreto nº 10.411, de 2020);

8.3. da experiência internacional (benchmarking) quanto às medidas adotadas
para a resolução do problema regulatório identificado (art. 6º, IX, do Decreto nº 10.411,
de 2020);

8.4. (e comparação) das alternativas consideradas para a resolução do
problema regulatório identificado, acompanhada de análise fundamentada que contenha a
metodologia específica escolhida para o caso concreto e a alternativa, ou a combinação de
alternativas sugerida, considerada mais adequada à resolução do problema regulatório e
ao alcance dos objetivos pretendidos (art. 6º, XI, do Decreto nº 10.411, de 2020);

8.5. das vantagens da norma sobre as alternativas estudadas; e
8.6. da estratégia para implementação da alternativa sugerida, acompanhada

das formas de monitoramento e de avaliação a serem adotadas e, quando couber,
avaliação quanto à necessidade de alteração ou de revogação de normas vigentes (art. 6º,
XII, do Decreto nº 10.411, de 2020).

9. Análise do Impacto Concorrencial
Explicar se a proposta:
9.1. limita o número ou a variedade de fornecedores;
9.2. limita a rivalidade entre empresas;
9.3. reduz o incentivo à competição;
9.4. limita as opções dos clientes e a informação disponível;
9.5. tem o potencial de diminuir o incentivo à competição; ou
9.6. tem o potencial de promover a competição.
10. Participação social/consulta pública (opcional):
Caso tenha havido participação social/consulta pública, elucidar:
10.1. se o relatório de análise de impacto regulatório foi objeto de participação

social específica realizada antes da decisão sobre a melhor alternativa para enfrentar o
problema regulatório identificado e antes da elaboração de eventual minuta de ato
normativo a ser editado (art. 8º do Decreto nº 10.411, de 2020);

10.2. se, após a conclusão da análise de impacto regulatório, o texto preliminar
da proposta de ato normativo foi objeto de consulta pública ou de consulta aos segmentos
sociais diretamente afetados pela norma (art. 9º do Decreto nº 10.411, de 2020);

10.3. se foram utilizados os meios e canais adequados para o processo de
participação social e de consulta (art. 10 do Decreto nº 10.411, de 2020);

10.4. quais as considerações referentes às informações e às manifestações
recebidas para a análise de impacto regulatório em eventuais processos de participação
social ou em outros processos de recebimento de subsídios de interessados na matéria em
análise (art. 6º, VIII, do Decreto nº 10.411, de 2020);

10.5. se o órgão disponibiliza em sítio eletrônico a análise das informações e
das manifestações recebidas no processo de consulta pública após a decisão final sobre a
matéria (art. 19 do Decreto nº 10.411, de 2020); e

10.6. se o prazo para a manifestação foi adequado e proporcional à
complexidade do tema (parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 10.411, de 2020).

11. Propostas de atos normativos que pretendam alterar ou revogar norma em
vigor:

Nas propostas de atos normativos que pretendam alterar ou revogar norma em
vigor, a área técnica proponente também deverá anexar quadro comparativo que
demonstre as alterações entre o texto vigente e o texto proposto (parágrafo único do art.
2º da Portaria MJSP nº 178, de 2019).

ARQUIVO NACIONAL
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

PORTARIA CONARQ Nº 135, DE 21 DE MARÇO DE 2022

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, no uso de
suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 7º, do Decreto nº 4.073, de 3 de
janeiro de 2002, alterado pelo Decreto nº 10.148, de 2 de dezembro de 2019, e o que
consta do Processo SEI-AN nº 08062.000005/2021-52, resolve:

Art. 1º Prorrogar por 120 (cento e vinte dias), a partir do dia 25 de fevereiro de
2022, a vigência da Câmara Técnica Consultiva instituída com a finalidade de elaborar
requisitos de certificação e regras de auditoria de repositório arquivístico digital confiável
(RDC-Arq).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BORDA D'ÁGUA DE ALMEIDA BRAGA

POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS
ALVARÁ Nº 1.907, DE 24 DE MARÇO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/5198 -
DELESP/DREX/SR/PF/PE, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa COMBATE SEGURANCA DE
VALORES EIRELI, CNPJ nº 02.322.136/0004-96, especializada em segurança privada, na(s)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial, Escolta Armada e Segurança Pessoal, para atuar em
Pernambuco, com Certificado de Segurança nº 691/2022, expedido pelo DREX/S R / P F.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.908, DE 24 DE MARÇO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/11782 - DP F/ J V E / S C,
resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa MAZARI VIGILANCIA
SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 04.273.147/0001-06, especializada em segurança privada, na(s)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial e Escolta Armada, para atuar em Santa Catarina, com
Certificado de Segurança nº 562/2022, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.909, DE 24 DE MARÇO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/11831 -
DELESP/DREX/SR/PF/MS, resolve:
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