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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Para evitar dispensa decorrente de 

parcelamento indevido é possível 

centralizar o controle do 

procedimento em um servidor? 

http://www.zenite.blog.br/para-evitar-

dispensa-decorrente-de-

parcelamento-indevido-e-possivel-

centralizar-o-controle-do-

procedimento-em-um-servidor/ 

 

Oficina Pesquisa junto a usuários do 

serviço público 

https://www.youtube.com/watch?v=a

hNsPrM5U8M 

 
Nova Lei de Licitações: O que muda 

nas Compras Públicas? 

https://www.youtube.com/watch?v=b

d8lTbPuqYA 

 

Fique por Dentro da Nova Lei de 

Licitações 

https://www.youtube.com/watch?v=Y

dWAyLS66no 

 
Fórum "O Controle no Combate à 

Corrupção 2020" 

https://www.youtube.com/watch?v=h

wfc1fRc0mM 

 
Cidadania Digital - Segurança Digital e 

Prevenção a Violência Online 

https://www.youtube.com/watch?v=s

PQnDZAsEP8 

 

Estratégia Digital: Conheça a 

Estratégia Digital, iniciativa do TCU 

para melhorar o controle em benefício 

da sociedade 
https://www.youtube.com/watch?v=ZI

oqzlOTGFA 

A Auditoria Interna do Ifal, deseja um 

2021 de renovadas forças e de boas 

novas e saúde à toda comunidade 

acadêmica! 

Boas Festas 

Portaria nº 4103, de 3 de dezembro de 2020 Designar que as portarias eletrônicas 

devem ser emitidas pelo Sistema Integrado de Protocolo, Pagamento e Gestão de 

Pessoas – SIPPAG 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=530 

 

Resolução nº 67 / 2020 – Reit Aprovar, ad referendum do Conselho Superior, as 

alterações no Regimento Geral do Ifal, aprovado pela Resolução nº 15/2018 do 

Conselho Superior, que preveem competência dos Diretores-Gerais dos campi 

para instaurar procedimentos correcionais sem, contudo, dispor do aparato 

técnico que a atividade necessita 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=531 

 
Resolução nº 73 / 2020 – Reit Aprovar as alterações no Artigo nº 17, da Resolução 

nº 26/CS/2016, de 6/6/2016, do Ifal, que trata da regulamentação da carga 

horária docente no âmbito do Ifal  

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=531 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 
Portaria MEC nº 1.520, de 20 de novembro de 2020 Estabelece a exigência de 

“Nada Consta” e fixa normas a serem observadas por ocasião do desligamento 

ou afastamento de servidores, no âmbito do Ministério da Educação. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.520-de-20-de-novembro-de-2020-

290042553 

 
Súmula nº 86, de 20 de novembro de 2020. Trata da exigência de escolaridade 

de nível médio para fins de concurso público 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-n-86-de-20-de-novembro-de-2020-

290024558 

 

instrução Normativa CGCAP/ME nº 121, de 26 de novembro de 2020. Estabelece 

orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Pública Federal – SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

COVID-19, relacionadas ao processo de recadastramento de aposentados, 

pensionistas e anistiados políticos civis. https://www.in.gov.br/web/dou/-

/instrucao-normativa-cgcap/me-n-121-de-26-de-novembro-de-2020-290861111 

 

Acórdão nº 3100/2020 – TCU – Plenário. 1.7.3. informar (…) que a reincidência no 

descumprimento de determinação deste Tribunal é considerada irregularidade 

grave e sujeita os responsáveis à aplicação de multa prevista no art. 58, inciso VII, 

da Lei 8.443/1992, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, 

inciso VIII, e § 3º, do Regimento Interno do TCU; https://www.in.gov.br/web/dou/-

/ata-n-45-de-25-de-novembro-de-2020-292163396 

 

Decreto nº 10.571, de 9 de dezembro de 2020 Dispõe sobre a apresentação e a 

análise das declarações de bens e de situações que possam gerar conflito de 

interesses por agentes públicos civis da administração pública federal. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.566-de-8-de-dezembro-de-2020-

293184506 

 

instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 125, de 3 de dezembro de 2020. Altera a 

Instrução Normativa SGP nº 2, de 12 de setembro de 2018, que estabelece 

orientação, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – 

SIPEC https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-

n-125-de-3-de-dezembro-de-2020-294325234 

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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