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Medidas legais de 3 de junho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria CGU nº 1.092, de 31 de 

maio de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 
2022-2023 da Controladoria-Geral da União (CGU)”. 
 
Explicação: aprova o PDTI 2022-2023 da Controladoria-Geral da 
União, que contém o portfólio de Tecnologia da Informação, 
aprovado pelos membros do Comitê de Governança Interna. O 
PDTI e seus anexos serão publicados aqui. 
 

 
Portaria PGR/MPU nº 85, de 27 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de 
consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo às 
contratações de bens de consumo, no âmbito Ministério Público 
da União (MPU)”. 
 
Explicação: estabelece que aplicam-se às contratações de bens 
de consumo, no âmbito MPU, no que couber, as disposições do 
Decreto 10.818/2021, para estabelecer o enquadramento dos 
bens de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo. 
O Secretário-Geral ou Diretor-Geral de cada ramo do MPU 
poderá editar normas complementares para a execução do 
disposto no Decreto. 
 

 
Portaria GM/MS nº 1.348, de 2 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre as ações e serviços de Telessaúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS)”. 
 
Explicação: regulamenta e operacionaliza o emprego das 
tecnologias de informação e comunicação na assistência 
remota para atendimentos de saúde, educação e pesquisa, 
permitindo o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de 
consulta, de monitoramento, diagnóstico e acompanhamento 
médico durante tratamentos ou após cirurgias. Com a 
regulamentação da prática, os atendimentos remotos poderão 
acontecer de forma padronizada e ainda mais segura, com as 
plataformas adequadas aos critérios do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), do Ministério da Saúde (MS) e da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), protegendo a confidencialidade dos 
pacientes assim como a veracidade das informações contidas em 
documentos gerados pelas unidades físicas ou virtuais de saúde, 
como atestados e prontuários. Revoga também a Portaria MS nº 
467/2020. 
 

 
Consulta Pública SDIC/ME nº 13, de 

1º de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, pelo prazo de 15 dias, para o 
aprimoramento da proposta de alteração da Portarias 
Interministeriais SEPEC/ME/SEXEC/MCTIC nº 46 e 47 de 2019, 
que estabelecem as regras gerais de cumprimento de 
processos produtivos básicos de bens e serviços de 
tecnologias da informação e comunicação estabelecidos por 
metas de pontuação, produzidos no país e na Zona Franca de 
Manaus. As manifestações deverão ser encaminhadas a todos 
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os seguintes e-mails: cgel.ppb@economia.gov.br, 
cgct.ppb@mctic.gov.br e cgpri.ppb@suframa.gov.br. 
 

 
Portaria MEC nº 396, de 2 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Divulga a relação de entidades civis e a forma de indicação 
para a escolha de conselheiros do Conselho Nacional de 
Educação (CNE)”. 
 
Explicação: divulga a relação de entidades que estão 
autorizadas a indicar nomes para a recomposição da Câmara de 
Educação Básica (CEB) e da Câmara de Educação Superior 
(CES), que integram o CNE. 
 

 
Portaria MEC nº 397, de 2 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Revoga-se a Portaria MEC nº 204, de 25 de março de 2022, 
publicada em 29 de março de 2022, e estabelece o Calendário 
Anual de abertura do protocolo de ingresso de processos 
regulatórios no Sistema e-MEC em 2022”. 
 
Explicação: estabelece novo calendário de abertura de 
protocolo de ingresso de processos regulatórios no sistema de 
Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 
Superior (E-mec) para o exercício de 2022, para fins de 
expedição dos respectivos atos e de suas modificações. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MCTI nº 573, de 31 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Henrique de Oliveira Miguel, para exercer o cargo de 
substituto do Secretário da Secretaria de Empreendedorismo 
e Inovação (Sempi/MCTI), DAS 101.6. 
 

 
Portaria MCom nº 628, de 02 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Wilson Diniz Wellisch, do cargo de Diretor do 
Departamento de Política Setorial da Secretaria de 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), 
DAS 101.5. 
 

 
Portaria SEMPI/MCTI nº 5.980, de 01 

de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: representantes, para compor o Grupo Técnico de 
Análise de Programas e Projetos Prioritários do Comitê da 
Área de Tecnologia da Informação (GT/PPI/CATI), incorporado 
na Portaria nº 5.275/2021. 
 

 
Portaria MCTI nº 5.972, de 31 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Sergio Freitas de Almeida, representante da 
Secretaria Executiva, para compor o Comitê de Governança 
Digital (CGD), incorporado na Portaria nº 235/2021. 
 

 
Portaria MCom nº 103, de 2 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Daniel de Andrade Araújo, para exercer o cargo de do 
Coordenador-Geral de Acompanhamento Regulatório de 
Telecomunicações do Departamento de Política Setorial, da 
Secretaria de Telecomunicações (MCom), DAS 101.4. 
 

 
Portaria MEC nº 298, de 01 de junho 

de 2022 
 

 
Designar: Karen de Sousa Costa, para exercer o cargo de 
substituto do Diretoria de Tecnologia e Inovação do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), 
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Visualizar medida 

 
exonera Waldir João Ferreira Da Silva Júnior do encargo, 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. 
 


