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Medidas legais de 5 de maio de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Medida Provisória nº 1.116, de 4 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Programa Emprega + Mulheres e Jovens e altera a 
Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943”. 
 
Explicação: institui o Programa Emprega + Mulheres e Jovens, 
para inserção e manutenção desse público no mercado de 
trabalho. A MPV cria medidas para impulsionar a 
empregabilidade das mulheres, como a flexibilização do regime 
de trabalho – com adoção de jornada parcial e banco de horas, 
por exemplo –, qualificação em áreas estratégicas a fim de 
estimular a ascensão profissional e apoio na volta ao trabalho 
após a licença-maternidade.  
 
A MPV também prevê a implementação de várias medidas de 
apoio na chamada parentalidade na primeira infância, que é a 
participação dos pais no desenvolvimento e educação das 
crianças. Nesse caso, prevê auxílios aos pais de crianças até 6 
anos de idade, como reembolso por despesas com creche, 
liberação do FGTS para auxílio no pagamento de gastos com os 
filhos ou subvenção para educação infantil em instituições de 
serviços sociais (indústria, comércio e transportes). Autoriza, 
ainda, o saque do FGTS para o pagamento de despesas com 
qualificação profissional. Sendo que o CCFGTS estabelecerá as 
regras e valores para o cumprimento. O MTP estabelecerá as 
áreas de qualificação profissional prioritárias. 
 
Será criado ainda o “Selo Emprega + Mulher”, com objetivo de 
estimular nas empresas a adoção de boas práticas para a 
contratação, a ocupação de postos de liderança e a ascensão 
profissional das mulheres. No caso dos jovens, a MP cria o 
Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes. As 
empresas participantes terão benefícios, e a ideia é estimular a 
contratação de 250 mil adolescentes e jovens em 2022. O prazo 
máximo para a permanência na aprendizagem passará dos 
atuais dois para três anos. 
 

Prazos**: 

Emendas: 5 a 7/5/22 

CD: até 13/5/22 (até o 9° dia) 

SF: até 18/5/22 (até o 14° dia) 

Retorno à CD, se houver: 20/5/22 (até o 16° dia) 

Vigência: 5/5 a 3/7/22 

Prorrogação: 4/7 a 16/9/22*** 
 

** O regime de tramitação das MP’s foi alterado durante a pandemia de Covid-19, 

pelo Ato Conjunto da Câmara e Senado nº 1, de 2020, que determina que as 

matérias sejam votadas diretamente pelos Plenários da Câmara e do Senado, 

nesta ordem, sem passar pela análise das Comissões Mistas. O ato prevê que as 

tais medidas sejam apreciadas pelo Congresso Nacional em até 16 dias. Contudo, 

esclarecemos que apenas as regras de apresentação de emendas e votação 

diretamente em Plenário tem sido efetivamente cumpridas, sendo respeitados os 
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prazos integrais de vigência das medidas como referência para sua votação pelos 

parlamentares. 

*** Considerando o recesso do Congresso previsto para o período de 18 a 31 de 

julho. 

 

 
Decreto nº 11.061, de 4 de maio de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, e o 
Decreto nº 10.905, de 20 de dezembro de 2021, para dispor sobre 
o direito à profissionalização de adolescentes e jovens por 
meio de programas de aprendizagem profissional”. 
 
Explicação: altera o programa jovem aprendiz, com vistas a 
modernizar as regras de aprendizagem profissional, 
estabelecendo mecanismos que aumentem o número de 
aprendizes, a empregabilidade de jovens e a efetividade da 
inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Dentre 
as alterações, destaca-se a retirada idade máxima de 24 anos, 
do exercício da atividade de aprendiz para pessoas com 
deficiência (que podem ser contratadas a partir de 14 anos) e 
aprendizes inscritos em programas de aprendizagem que 
envolvem atividades vedadas a menores de 21 anos, podendo ter 
até 29 anos. Também pode-se ressaltar, alterações nas cotas de 
contratação, contando como o dobro a (i) contratação de 
egressos do sistema socioeducativo ou estejam em cumprimento 
de medidas socioeducativas, (ii) estejam em cumprimento de 
pena, (iii) integrem famílias beneficiárias do auxílio Brasil dentre 
outros. 
 
A lei entra em vigor na data de publicação, exceto as partes que 
dispõe sobre: (i) possibilidade de prorrogação do contrato de 
aprendizagem por meio de aditivo contratual e anotação na 
CTPS, respeitando o prazo máximo; (ii) o cálculo da cota de 
aprendizagem observar a média da quantidade de trabalhadores 
existentes; (iii) o estabelecimento contratante, em caso de não 
constituir embaraço a realização de atividades práticas, poderá 
contratar em entidades de formação técnico-profissional ou em 
entidades concedentes da experiência do aprendiz; (iv) a 
instituição que os percentuais a serem cumpridos na forma 
alternativa e no sistema regular deveriam constar do termo de 
compromisso firmado com o MTP, com objetivo do cumprimento 
integral da cota de aprendizagem – 60 dias após a publicação; 
e (i) a necessidade de divulgação, pelo MTP, de mapeamento da 
demanda por formação profissional; (ii) a criação de repositório, 
pelo MTP, de programas de aprendizagem profissional; (iii) a 
necessidade das entidades citadas manterem cadastro 
atualizado de aprendizes matriculados em seus cursos, em 
plataforma eletrônica; (iv) realização do censo da aprendizagem 
profissional, que acontecerá a cada 2 anos – em 1º de janeiro 
de 2023. 
 

 
Aviso de Prorrogação Consulta 

Pública nº 390/2022 SERPRO 
 

Visualizar medida 

 

 
Prorroga até 11 de maio o prazo de contribuições à Consulta 
Pública 390 que visa validar com o mercado as especificações 
técnicas e condições contratuais para futura aquisição de 
solução completa de rede sem fio indoor, baseada na 
tecnologia Wifi 6, para os ambientes de conectividade do 
Serpro. 
 
Os interessados poderão obter o edital e informações adicionais 
no link acima. As contribuições, assim como outras 
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considerações devem ser enviadas para o e-mail cp-
wifi@serpro.gov.br. 
 

 
Resolução FSA/ANCINE nº 239, de 4 

de maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Publica autorização do Comitê Gestor do FSA, em sua 62ª 
Reunião, realizada em 16 de março de 2022, da destinação de 
R$ 200 milhões, nos termos definidos pelo Plano de Ação para 
2022, nos seguintes termos: i) BNDES: realização de operações 
de crédito superiores à R$ 10 milhões, para beneficiários com 
Receita Operacional Bruta (ROB) igual ou superior à R$ 40 
milhões; e ii) BRDE: realização de operações de crédito até R$ 
20 milhões, ou de valor superior, desde que aprovadas pela 
Diretoria Colegiada da Ancine. 
 

 
Portaria MCTI nº 5.847, de 3 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Regulamenta a Gestão de Portfólio, Programas e Projetos do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)”. 
 
Explicação: aprova o regulamento de Gestão de Portifólio, 
Programas e Projetos, com objetivo de estabelecer princípios, 
objetivos, instrumentos, fluxo macro de gerenciamento 
de porfólio, programas e projetos no âmbito do MCTI. Estabelece 
que a Gestão de Portfólio tem por objetivos: (i) o aumento da 
eficiência, da eficácia e da efetividade dos resultados dos 
programas e projetos; (ii) estabelecer um framework comum para 
gerenciamento de portfólio; (iii) promover a disseminação de 
informações gerenciais com qualidade, tempestividade e 
confiabilidade. Ressalta-se que o Portfólio Estratégico será 
composto por programas ou projetos aprovados pelo Ministro da 
pasta. 
 
A portaria também cria o Comitê de Priorização de projetos, com 
natureza consultiva e propositiva, com atribuições de: (i) avaliar e 
opinar sobre a seleção e a priorização de programas, projetos e 
iniciativas; (ii) indicar as propostas que irão compor o banco de 
ideias de projetos e iniciativas; (iii) opinar sobre a revisão, quando 
necessário, do portfólio estratégico de projetos; e (iv) opinar sobre 
os critérios para priorização de projetos e programas que 
considere adequados às especificidades do Ministério. A 
aprovação de programas ou projetos será precedida de análise 
pelo Comitê de Priorização de Projetos, após avaliação prévia 
realizada pela Sefip. Fica vedada a criação de subcolegiados no 
âmbito do Comitê. 
 

 
Portaria MEC nº 320, de 4 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, que 
dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre o caráter 
excepcional de utilização de recursos educacionais digitais 
para integralização da carga horária das atividades pedagógicas, 
enquanto durar a situação da pandemia do Novo Coronavírus 
(Covid-19)”. 
 
Explicação: altera o texto da lei para prever o uso de recursos 
educacionais digitais em caráter apenas excepcional, 
excluindo o termo “complementar” dado pela redação anterior; e 
estabelece o uso dos recursos de forma integral em casos 
específicos, bem como prevê o ensino a distância a partir do 
ensino fundamental. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 
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Decretos MCom de 4 de maio de 

2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Nathalia Almeida de Souza Lobo, do cargo de 
membro do Conselho Consultivo da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), por renúncia, a partir de 14 de abril 
de 2022. 
 

 
Decretos MCom de 4 de maio de 

2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: os seguintes membros para o Conselho Consultivo 
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): 
 
– Gabriella Nascimento Santos, representante do Poder 
Executivo, na vaga decorrente da renúncia de Nathalia Almeida 
de Souza Lobo, até 16 de fevereiro de 2025; 
– Luiz Eduardo Lemos de Almeida, representante das entidades 
representativas da sociedade, na vaga decorrente do término do 
mandato de Leonardo Almeida Bortoletto, até 16 de fevereiro de 
2023; 
– Fabio Pedro Zacharias, representante das entidades 
representativas da sociedade, na vaga decorrente do término do 
mandato de Israel Dulcimar Teixeira, até 16 de fevereiro de 2025; 
– José Alexandre Novaes Bicalho, representante das entidades 
de classe das prestadoras de serviços de telecomunicações, na 
vaga decorrente do término do mandato de Jony Cruz, até 16 de 
fevereiro de 2025; 
– Leonardo Almeida Bortoletto, representante do Senado 
Federal, na vaga decorrente do término do mandato de Marcus 
Augustus Martins, até 16 de fevereiro de 2025; 
– Fábio Veras de Souza, representante do Senado Federal, na 
vaga decorrente do término do mandato de João Carlos Barizon, 
até 16 de fevereiro de 2024; e 
– Luciano Godoi Martins, para o cargo de Ouvidor, na vaga 
decorrente do término do mandato de Thiago Cardoso Henriques 
Botelho, por três anos; 
 

 
Portaria MCom nº 82, de 4 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: membros titulares e suplentes, representantes do 
MCTI, do ME, do MAPA, do MEC, da Anatel, dentre outros, para 
comporem o Conselho Gestor do Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações (CGFUST). 
 

 
Portaria MAPA nº 844, de 4 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: José Carlos Polidoro, para exercer o cargo de 
Coordenador-Geral de Estudos de Ciência, Tecnologia e 
Inovações da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovações, da 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da PR (SAE/PR) 
DAS 101.4. 
 

 
Portaria CADE nº 161, de 4 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: membros para comporem a Comissão de Avaliação 
do processo seletivo para contratação de consultoria técnica 
para a elaboração de estudos e construção de estratégias de 
atuação sobre o processo de tomada de decisão dos 
julgamentos do Cade em Defesa Comercial. 
 

 
Portaria CADE nº 160, de 4 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: membros para comporem a Comissão de Avaliação 
do processo seletivo para contratação de consultoria técnica 
para a elaboração de estudos e construção de estratégias de 
atuação sobre o processo de tomada de decisão dos 
julgamentos do Cade. 
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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. 
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