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Medidas legais de 6 de junho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria MTP n° 1.486, de 3 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera a Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021, que 
regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, à 
inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de 
trabalho”. 
 
Explicação: entre outros, altera normas sobre anotação na 
CTPS, sobre o modelo de contrato de trabalho e forma de 
preenchimento, sobre o registro eletrônico de ponto, bem como a 
forma de disponibilização do arquivo. Os modelos de instrumento 
de cooperação para disponibilização de dados e para 
formalização estarão disponíveis no portal gov.br. Estabelece, 
também, que poderão ser usados jornais de circulação nacional 
para publicação de editais de convocação de alterações 
estatutárias; e altera alguns itens que tratam de composição e a 
alteração do estatuto social. O Anexo VII da Portaria 671/2021 
passa a vigorar da forma do Anexo I, o Anexo IX passa a vigorar 
na forma do Anexo II. Revoga ainda algumas disposições da 
Portaria. 
 

 
Aviso de Consulta Pública CAMEX 

nº 3/2022  
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até 21 de julho, para colher subsídios 
para definição de posicionamento em modificação da Tarifa 
Externa Comum (TEC) e da Nomenclatura Comum (NCM) do 
Mercosul para os produtos de contraste para exames, cápsulas 
de alumínio, folhas de aço, switches optomecânicos e 
aparelhos, partes e acessórios destinados ao procedimento 
cirúrgico assistido por robótica, no âmbito do Comitê Técnico 
nº 1 da Camex/ME. 
 
As informações relativas às propostas deverão ser apresentadas 
através do formulário eletrônico próprio, a ser disponibilizado 
oportunamente aqui. 
 

 
Portaria MS nº 1.355, de 3 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o projeto Unidade Básica de Saúde Digital (UBS 
Digital) no âmbito da Atenção Primária à Saúde”. 
 
Explicação: institui o UBS Digital, programa que visa aparelhar 
com recursos de TIC, como prontuário eletrônico, internet, 
telessaúde, sistemas de informação em saúde interoperáveis e 
outros recursos de TIC que sirvam como mecanismos para 
ampliar a resolubilidade da APS. O projeto-piloto terá duração de 
18 meses a contar da adesão do município e abrange todos os 
municípios classificados como municípios rurais remotos, de 
acordo com a tipologia estabelecida pelo IBGE. A Portaria 
disciplina, ainda, os requisitos de adesão e de financiamento aos 
municípios. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria de Pessoal nº 849 ANATEL 

de 3 de junho de 2022 
 

 
Designar: Moisés Queiroz Moreira para o cargo de presidente 
substituto do Conselho Diretor da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 
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Visualizar medida 

 
 

 
Portaria de Pessoal SEDDM/ME nº 

6.413 de 3 de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Bruno Nunes Sad, para o cargo de Secretário Adjunto, 
da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento, da 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento, e 
Mercados do Ministério da Economia (SEDDM/ME). 
 

 
Portaria MCOM nº 104, de 3 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Juliano Stanzani, para atuar como representante titular 
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Conselho 
Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações (Funttel), com mandato de 3 anos e designa 
como representante suplente Paulo Rodrigo de Moura, com 
mandato atrelado ao do titular. 
 

 
Portaria MCOM nº 105, de 3 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Joana Souza de Meireles, como representante 
suplente da financiadora de Estudos e Projetos do Conselho 
Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações (Funttel). 
 

 
Portaria MCOM nº 106 de 3 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Adriana Sarkis dos Santos como membro suplente 
do Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações (FUST), com mandato de 2022 
a 2024, dispensando Daniel de Andrade Araújo do referido cargo. 
E consolida a composição do Conselho Gestor do Fundo. 
 

 
Portaria de Pessoal SECINT/ME nº 

5.823 de 23 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designa: Marcio Mota Fernandes Hissa, como Coordenador- 
Geral Antidumping, Salvaguardas e Apoio ao Exportador da 
Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público da 
Secretaria de Comércio Exterior, FCPE 101.4. 
 

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

 
 


