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Medidas legais de 19 de outubro de 2022 
 

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

 
Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria SAES/MS nº 701, de 29 de 

setembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Modelo de Informação Sumário de Alta (SA)”. 
 
Explicação: estabelece diretrizes para a implementação do 
prontuário eletrônico e padronizado em todo o sistema de 
saúde do País, abrangendo as pessoas físicas ou jurídicas 
que realizem atenção à saúde nas esferas pública, 
suplementar e privada. O intuito é estabelecer um modelo de 
informação intercambiável entre diferentes sistemas eletrônicos 
de saúde, promovendo consenso nacional e subsidiando a 
continuidade do cuidado do indivíduo. A medida ainda detalha o 
modelo de dados a serem implementados no sistema eletrônico. 
 

 
Aviso de Consulta Pública SERPRO 

nº 1186/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre Consulta Pública, prazo a definir, com vistas subsidiar a 
contratação de ferramenta de inteligência consolidadora de 
informações financeiras, econômicas, setoriais e empresariais. 
 
Os interessados devem responder à Consulta Pública através 
dos e-mails: andersson.sousa@serpro.gov.br, 
espedito.junior@serpro.gov.br, daniel.pansani@serpro.gov.br e 
ivanikson.marques@serpro.gov.br. 
 

 
Portaria MCTI nº 6.449, de 17 de 

outubro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre o uso do Sistema de Medição e Identificação do 
Nível de Maturidade Tecnológica dos projetos desenvolvidos 
no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) e de suas unidades vinculadas”. 
 
Explicação: torna obrigatório a todos os projetos e programas 
desenvolvidos no âmbito do Ministério e suas unidades 
vinculadas o uso do referido Sistema que consiste em conjunto 
de parâmetros relacionados aos grupos de perguntas que 
auxiliam a equipe do programa ou projeto a identificar o nível de 
maturidade tecnológica do projeto ou programa. Para além disso, 
pretende-se: (i) aumentar a capacidade institucional das 
unidades vinculadas na captação de 
recursos financeiros não orçamentários; (ii) auxiliar no 
acompanhamento da evolução da maturidade dos projetos de 
PD&I do Ministério; (iii) facilitar a modelagem de projetos 
orientados a mercado; e (iv) proporcionar critérios ágeis de 
identificação de oportunidades de investimento pelo setor 
privado. Esta Portaria entra em vigor 17 de janeiro de 2023. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC nº 1.225 de 18 de 

outubro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Adriana de Azevedo Silva para compor o Comitê 
Interministerial para a Transformação Digital como 
representante titular do Ministério da Economia (CITDigtal), em 
substituição a Anne Caroline Marciquevik Alves. 
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Portaria MC nº 282 de 17 de outubro 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Carla Maria Azevedo de Carvalho Castro para exercer 
o cargo de Coordenador-Geral de Desenho de Avaliação e 
Análise de Impacto, do Departamento de Avaliação, da 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, da 
Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania (Sagi/MC), 
exonerando Ronaldo Souza da Silva do encargo, CCE 1.13. 
 

 
Portaria de Pessoal nº 12.087 de 18 

de outubro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Raul Ricardo Costa Azevedo, para exercer o cargo de 
Coordenador de Planejamento e Gestão da Inovação, do 
Departamento de Remuneração, Atenção à Saúde e 
Segurança do Trabalho, da Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal, da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da 
Economia (SEDGG/ME) DAS 101.3. 
 

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


