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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Compras públicas centralizadas em 

situações de emergência e calamidade 

pública 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11

058/10203/1/td_2575.pdf 

 

Revista de Administração Pública v. 54, n. 4 

(2020) – A resposta da administração 

pública brasileira aos desafios da 

pandemia. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.ph

p/rap/issue/view/4511 

 

GestGov – Fracionamento de despesas 
https://gestgov.discourse.group/t/fraciona

mento-de-despesa/9238 

 

Obrigatoriedade de elaboração de Termo 

de Referencia pela entidade participante 

em participação em Registro de Preços  

https://gestgov.discourse.group/t/obrigato

riedade-de-elaboracao-de-termo-de-

referencia-pela-entidade-participante-em-

participacao-em-registro-de-precos/9973 

 

Ajustes nas despesas de pessoal do setor 

público: cenários exploratórios para o 

período 2020-2039 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/sto

ries/PDFs/conjuntura/200914_cc_48_nt_ajus

te_gastos_pessoal.pdf 

Pesquisa de preços nas contratações 

públicas, em tempos de pandemia 

https://ronnycharles.com.br/pesquisa-de-

precos-nas-contratacoes-publicas-em-

tempos-de-pandemia/ 

Ciclo Integração dos Controles - Gestão 

de Riscos: experiência e avaliações 

https://www.youtube.com/watch?v=ctS8y

suzdUY 

 

Login e Registrar Pedido de Acesso à 
Informação 

https://www.youtube.com/watch?v=F6IruP

2A7U4 
 

 

 

 

Portaria nº 2984, de 1 de setembro de 2020 Estabelece as condições, os 

valores e as etapas dos procedimentos para regulamentação dos editais 

para concessão de Auxílio Conectividade, no âmbito Instituto Federal de 

Alagoas – Ifal    

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=47

0 
 

Portaria nº 3352, de 24 de setembro de 2020 Aprova o Regulamento para 

autorização de uso, na modalidade de empréstimo, em caráter 

excepcional, de equipamentos tecnológicos do acervo patrimonial do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL aos 

estudantes para o acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão com uso de Tecnologias da Informação e Comunicação.  
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=48

5 

 

Resolução nº 52/2020 – Reit Aprova o Regimento Interno do Conselho 

Editorial do Instituto Federal de Alagoas, na forma do anexo. 

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

colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-52-2020-aprova-o-

regimento-interno-do-conselho-editorial-do-iinstituto-federal-de-alagoas.pdf 

 

Resolução nº 53/2020 – Reit Aprova o Regulamento da Política Editorial no 

âmbito do Instituto Federal de Alagoas, na forma do anexo. 

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

colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-53-2020-aprova-o-

regulamento-da-politica-editorial-no-ambito-do-inatituto-federal-de-

alagoas.pdf 

 
 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 
Decreto nº 10.478, de 31 de agosto de 2020 Altera o Código de Conduta da 

Alta Administração Federal. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-

n-10.478-de-31-de-agosto-de-2020-275158770 

 

Portaria IBGE nº pr-254, de 25 de agosto de 2020. Divulga as estimativas da 

População para Estados e Municípios com data de referência em 1º de 

julho de 2020 https://www.ementario.info/2020/09/02/ementario-de-gestao-

publica-no-2-387/ 

 

Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. Dispõe sobre o uso de assinaturas 

eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas 

e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por 

entes públicos https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.063-de-23-de-

setembro-de-2020-279185931 

 

Portaria nº 20.549, de 8 de setembro de 2020 Aprova o Manual de Padrão 

de Ocupação e Dimensionamento de Ambientes em Imóveis Institucionais 

da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, versão 

1.0. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-20.549-de-8-de-

setembro-de-2020-276623917 

 

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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