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Medidas legais de 12 de maio de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Lei nº 14.338, de 11 de maio de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Altera a Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009, para dispor 
sobre a bula digital de medicamentos”. 
 
Explicação: sanção do PL 3846/2021, que determina que os 
laboratórios insiram um QR Code nas embalagens de 
medicamentos para dar acesso às informações. Além do 
conteúdo impresso, o uso do QR Code permitirá o emprego de 
recursos multimídia dando acessibilidade às pessoas com 
deficiência. O texto da bula poderá ser convertido em áudio ou 
vídeo por meio de aplicativo adequado. 
 

 
Deliberação ANTT nº 171, de 10 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Altera o Anexo da Deliberação nº 158/2021, modificando a 
redação do Plano Anual de Contratações (PAC 2022), tornando 
públicas também as relações de valores, datas previstas de 
término, prioridade, objetos e áreas requisitantes dos: i) contratos 
prorrogados; ii) contratos existentes; iii) novas demandas; iv) 
novas contratações; e v) termos de cessão de uso de áreas 
nacionais no âmbito da ANTT. 
 

 
Deliberação ANTT nº 172, de 10 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Aprova o Plano Anual de Contratações referente ao exercício 
de 2023, discriminando as relações de valores, datas previstas 
de término, prioridade, objetos e áreas requisitantes dos: i) 
substituição de contratos; ii) novas demandas; e iii) demandas 
de baixo valor (até R$ 50,000); no âmbito da ANTT. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria ME n° 39, de 10 de maio de 

2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: membros titulares e suplentes, representantes do ME, 
para comporem o Grupo de Trabalho para análise e 
proposição de modelo de contratação unificada de Software 
Pronto para Uso (Ready to Use Software Product/RUSP) em 
plataforma digital. 
 

 
Portaria MCTI nº 476, de 11 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Jean Robert Batana Pires Ferreira para substituir o 
Coordenador-Geral de Tecnologias Estratégicas do 
Departamento de Tecnologias Aplicadas, da Secretaria de 
Empreendedorismo e Inovação do MCTI, DAS 101.4. 
 

 
Portaria MCom nº 85, de 11 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: David de Oliveira Penha para exercer o cargo de 
Coordenador-Geral de Aprimoramento do Ambiente de 
Investimento, do Departamento de Investimento e Inovação da 
Secretaria de Telecomunicações do MCom, DAS 101.4. 
 

 
Portaria MD nº 2.622, de 6 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: representantes do MD, para comporem a equipe 
multidisciplinar de desenvolvimento do Projeto Sistema de 
Geoinformação de Defesa (Sisgeodef), no âmbito da Chefia de 
Logística e Mobilização (Chelog). 
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Portaria IPEA nº 78, de 11 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos, para o 
encargo de substituto do Diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas (Dimac) do IPEA, DAS 101.5. 
 

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