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Medidas legais de 29 de novembro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria SEST/SEDDM/ME nº 10.211, 

de 28 de novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Divulga a execução do Orçamento de Investimento das 
Empresas Estatais até o 5º bimestre de 2022, bem como a 
execução da política de aplicação dos recursos das agências 
financeiras oficiais de fomento. 
 

 
Acórdão FUST/ANATEL n° 8, de 22 

de novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Repasse de recursos não reembolsáveis para agente 
financeiro”. 
 
Explicação: aprova repasse de recursos orçamentários 
disponíveis na modalidade não reembolsável do ano de 2022 
para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), único agente financeiro que apresentou Plano de 
Aplicação de Recursos. 
 

 
Portaria ANVISA nº 3, de 28 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Institui, no âmbito da Anvisa, a Comissão Técnica de Crises 
em Saúde (CTCS) para fins de acompanhar, avaliar e propor 
ações regulatórias voltadas à atuação da Agência na preparação 
e durante crises e emergências em saúde e em situações de 
desabastecimento de produtos sujeitos à vigilância sanitária nos 
serviços de saúde”. 
 
Explicação: institui o CTCS com o intuito de, entre outros: i) 
acompanhar o cenário epidemiológico relacionado às 
Emergências em Saúde Pública de Importância Internacional, 
inclusive para as emergências vigentes, Covid-19 e Monkeypox, 
para subsidiar a proposição de ações regulatórias necessárias ao 
seu enfrentamento; ii) Propor à Diretoria Colegiada da Anvisa 
política regulatória para gestão, preparação e resposta a crises e 
emergências em saúde envolvendo produtos sujeitos à vigilância 
sanitária; e iii) organizar e realizar reuniões com os entes 
envolvidos para tratar dos assuntos referentes às ações 
regulatórias necessárias na preparação e durante crises e 
emergências em saúde e em situações de desabastecimento de 
produtos sujeitos à vigilância sanitária nos serviços de saúde, 
assim como com autoridades reguladoras estrangeiras, 
organismos internacionais, órgãos e entidades públicas, 
sociedades médicas e pesquisadores para tratar dos temas 
afetos à Comissão. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MS nº 4.113 de 28 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Vania Cristina Canuto Santos, para exercer o encargo 
de substituta da Secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde 
(SCTIE/MS), dispensando Ana Paula Teles Ferreira Barreto. do 
encargo CCE 1.17, 
 

 
Portaria MCTI nº 1.214 de 28 de 

novembro de 2022 

 
Exonerar: George Hideyuki Kuroki Junior, do cargo de 
Coordenador-Geral de Sistemas, do Departamento de 
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Visualizar medida 

 

Tecnologia da Informação, da Secretaria Executiva do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), DAS 101.4 
 

 
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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