
   

 

Agosto/2022  - 38ª Edição 

NORMATIVOS INTERNOS 
 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, 
ARTIGOS E 

VÍDEOS 

 

Sancionada lei que altera regras 

de restos a pagar da LDO de 2022 

https://www12.senado.leg.br/noti

cias/materias/2022/08/05/sancion

ada-lei-que-altera-regras-de-

restos-a-pagar-da-ldo-de-2022 

 

DESIGN SISTÊMICO: Abraçando a 

complexidade no setor público. 

https://repositorio.enap.gov.br/bit

stream/1/7204/1/gnova_design_sis

temico.pdf 

 
Competitividade em Pregão 
https://gestgov.discourse.group/t/

competitividade-em-

pregao/19542 

 
Mesmo empregado em dois 

contratos de serviço terceirizado 
https://gestgov.discourse.group/t/

mesmo-empregado-em-dois-

contratos-de-servico-

terceirizado/19693 

 

Órgão federal não pode se 

beneficiar de contrato já firmado 

por outro ente público 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa

/noticias/orgao-federal-nao-

pode-se-beneficiar-de-contrato-

ja-firmado-por-outro-ente-

publico.htm 

 

Coletânea de entrevistas sobre 

Governança, https://www.rgb.org

.br/_files/ugd/5a9d77_1c62585a76

0d4d68ae4f6d01f1073ac7.pdf 

 

Nova Lei de Licitações: quais 

contratações serão conduzidas 

por comissão de contratação? 

https://zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-quais-contratacoes-

serao-conduzidas-por-comissao-

de-contratacao/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria Normativa nº 23 / 2022 – REIT Institui a elaboração de procedimentos 

operacionais padronizados para obras e serviços de engenharia no âmbito do 

IFAL 
https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=1059033&key

=992be7bdfd6ba771fc3e1bf759abc350 

 
Instrução Normativa nº 10 / 2022 - REIT-PROAD Dispõe sobre os prazos para 

emissão de empenho e movimentação de créditos no âmbito do Ifal para o 

exercício 2022 e dá outras providências. 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=1069001&key=1621d3ac0d

2784e23b0a786f4d353ab5 

 

Instrução Normativa nº 8 / 2022 - REIT-DGP Altera a Instrução Normativa nº 7 de 09 

de junho de 2022 DGP/IFAL que dispõe sobre as orientações quanto à conduta 

em casos confirmados, suspeitos e contactantes de Covid-19, no âmbito do Ifal. 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=1073461&key=07ffc83ac6

b7614268bb81904a66bed4 
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Portaria Conjunta nº 5, de 02 de agosto de 2022. Dispõe sobre a consolidação das 

medidas e das boas práticas relacionadas ao tema terceirização de serviços 

contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-conjunta-n-5-de-02-de-agosto-de-2022-

420312620 

 
Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 53, de 1º de agosto de 2022 Estabelece 

orientações a serem adotadas pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para a concessão da 

indenização de transporte. https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-

sgp/sedgg/me-n-53-de-1-de-agosto-de-2022-420672384 

 

 Lei nº 14.436, de 9 de agosto 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

e a execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências. 

https://in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.436-de-9-de-agosto-2022-421627764 

 
Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022. Dispõe sobre a 

elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP, para a aquisição de bens e a 

contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-n-58-de-8-de-agosto-de-

2022-421221597 

 

Portaria Normativa CGAU/AGU nº 10, de 28 de julho de 2022. Dispõe sobre os 

requisitos e procedimentos para análise e tratamento de consultas dirigidas à 

Corregedoria-Geral da Advocacia da União. https://in.gov.br/web/dou/-

/portaria-normativa-cgau/agu-n-10-de-28-de-julho-de-2022-418834092 

 

 

 

Fonte: Ifal, DOU e Ementário de Gestão Pública 

     www.ifal.edu.br 

Organização: Marília Matsumoto - Auditora - 82 3194-1190/ 82 98174-6538 
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