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BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

 
TRF 5ª Região: caracteriza improbidade a 

participação de empresas com sócios em 

comum em licitação realizada por convite 

http://www.zenite.blog.br/trf-5a-regiao-

caracteriza-improbidade-a-participacao-

de-empresas-com-socios-em-comum-em-

licitacao-realizada-por-convite/ 

 
As 4 fases da liderança e como evoluir em 

cada uma 

https://administradores.com.br/noticias/as-

4-fases-da-lideranca-e-como-evoluir-a-

cada-

uma?utm_campaign=boletim_em_alta_31

2020&utm_medium=email&utm_source=RD

+Station 

 

Em contrato decorrente de adesão à ata 

da Administração federal, de quem é a 

competência para aplicar sanções? 

http://www.zenite.blog.br/em-contrato-

decorrente-de-adesao-a-ata-da-

administracao-federal-de-quem-e-a-

competencia-para-aplicar-sancoes/ 

 

Nota oficial sobre a Portaria nº 983 de 18 

de novembro de 2020 

https://portal.conif.org.br/br/component/c

ontent/article/84-ultimas-noticias/3952-

nota-oficial-sobre-a-portaria-n-983-de-18-

de-novembro-de-2020?Itemid=609 

 

Lei Geral de Proteção de Dados aplicada 

à Administração Pública - Aspectos 

Jurídicos 

https://www.youtube.com/watch?v=31LG

Qm6uMXA 

 

Convite ao 4º Fórum Nacional de Controle 

03 e 04/12/2020 

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

i5nFXBc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução nº 68 / 2020 - REIT Altera a estrutura administrativa dos campi 

Batalha, Piranhas, Satuba e da Proex https://www2.ifal.edu.br/acesso-

a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-

superior/arquivos/resolucao-no-68-2020-aprova-a-homologacao-das-

resolucoes-nos-54-55-56-e-66-2020-emitidas-ad-referendum.pdf 

 

Resolução nº 71 / 2020 – REIT Aprova o Regimento da Comissão de 

Ética no Uso de Animais, do Instituto Federal de Alagoas 

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-71-2020-

regimento-da-comissao-de-etica-no-uso-de-animais-do-ifal.pdf 

 

Portaria nº 3947, de 23 de novembro de 2020 Designa os membros 

abaixo relacionados para compor o Conselho Superior do Ifal - 

CONSUP, de forma pro tempore, até que seja realizado o processo 

eleitoral 

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

im=522 
 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 

Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. Dispõe sobre o uso de 

assinaturas eletrônicas na administração pública federal. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.543-de-13-de-

novembro-de-2020-288224831 

 
Portaria ME nº 389, de 13 de novembro de 2020. Regulamenta o 

PagTesouro como plataforma digital para pagamento e recolhimento 

de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-me-n-389-de-13-de-

novembro-de-2020-288309868 

 

Portaria MEC nº 981, de 18 de novembro de 2020. Estabelece 

procedimentos e fluxos internos visando à prevenção e ao tratamento 

de atos de nepotismo no âmbito do Ministério da Educação. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-981-de-18-de-novembro-

de-2020-289250673 

 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 115, de 25 de novembro de 2020. 

Dispõe sobre os procedimentos e as diretrizes necessárias ao 

cumprimento das competências da Rede +Brasil. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-115-de-25-

de-novembro-de-2020-290328414 

 

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 

Fonte: Ifal, DOU, Conif TCU e Ementário de Gestão Pública 
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Organização: Marília Matsumoto - Auditora - 82 3194-1190/ 82 98174-6538 
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