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NORMATIVOS INTERNOS
Portaria nº 2485, de 15 de julho de 2020 Autoriza a realização de estágios
obrigatórios e não obrigatórios, de forma presencial ou remota, em
estabelecimentos que desempenhem atividades essenciais, autorizados a
funcionar conforme decretos federais, estaduais e/ou municipais, desde que
atendidas as recomendações dos órgãos de saúde para a proteção das/os
estagiárias/os
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=437
Portaria nº 2534, de 20 de julho de 2020 Institui, no âmbito do Instituto Federal de
Alagoas, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=440
Resolução nº 21, de 03 de setembro de 2019 – Regulamentação dos Cursos de PGraduação
ofertados
Ifal https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselhoPortaria nº 2559,
de 22 pelo
de julho
de 2020 Institui, no âmbito do Instituto Federal de
superior/resolucoes/2019/res-no-21-cs-2019-regulamentacao-geral-dos-cursos-deEducação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL, o Comitê de Governança
pos-graduacao-com-alteracoes.pdf/view
Digital (CGD), órgão colegiado de natureza consultiva e propositiva, de caráter
permanente, tem por finalidade o alinhamento das ações de Tecnologia da
Resolução
nºe22,
de 23 de setembro
dedisposto
2019 – Diretrizes
os Cursos Técnicos
Informação
Comunicação
(TIC) ao
no Planopara
de Desenvolvimento
Integrados
Nível
MédioDiretor
encurtador.com.br/etINR
Institucionalao
(PDI)
e Plano
de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PDTIC)
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=442
Resolução nº 37/2020 – REIT Aprova ad referendum do Conselho Superior, o
Regulamento de concessão de bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação
e intercâmbio pelo Instituto Federal de Alagoas - IFAL, na forma do anexo.
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-colegiados/conselhosuperior/arquivos/resolucao-no-37-2020-aprova-ad-referendum-o-regulamentode-concessao-de-bolsas-de-pesquisa-desenvolvimento-inovacao-eintercambio.pdf
Regulamento de concessão de bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação
e intercâmbio pelo instituto federal de alagoas - Ifal https://www2.ifal.edu.br/oifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-372020-regulamento-de-concessao-de-bolsas-de-pesquisa-desenvolvimentoinovacao-e-intercambio.pdf
Resolução nº 40/2020 – REIT Aprova ad referendum do Conselho Superior, o
Regulamento de concessão de bolsas de Ensino e Extensão pelo Instituto Federal
de Alagoas - IFAL, na forma do anexo https://www2.ifal.edu.br/oifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-402020-aprovar-ad-referendum-o-regulamento-de-concessao-de-bolsas-de-ensinoe-extensao-pelo-instituto-federal-de-alagoas.pdf
Regulamento de concessão de bolsa de ensino e extensão pelo instituto federal
de alagoas - Ifal https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaoscolegiados/conselho-superior/arquivos/regulamento-de-concessao-de-bolsa-deensino-e-extensao-pelo-instituto-federal-de-alagoas.pdf
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NOTÍCIAS E
ARTIGOS

Projeto de Lei no 7.843/2017, que
institui regras e instrumentos para
a eficiência pública.
http://repositorio.ipea.gov.br/bits
tream/11058/10086/1/NT_37_Dies
t_Projeto%20de%20Lei%20n%2078
43%20de%202017.pdf
Integra Siafi torna mais fácil a
vida dos órgãos públicos federais
https://www.serpro.gov.br/menu
/noticias/noticias-2020/integrasiafi-torna-mais-facil-vida-dosorgaos-publicos
Obras públicas, o que muda e o
que não muda com a PI
13.395/2020?
http://www.zenite.blog.br/obraspublicas-o-que-muda-e-o-quenao-muda-com-a-pi-13-3952020/
Laboratórios de inovação no
setor público: mapeamento e
diagnóstico de experiências
nacionais
https://repositorio.enap.gov.br/bi
tstream/1/5112/1/69_Laboratorio
s_inovacao_governo_completo_f
inal_23062020.pdf
Pandemia e erro grosseiro nas
contratações emergenciais
http://www.zenite.blog.br/pande
mia-e-erro-grosseiro-nascontratacoes-emergenciais/
Novidades a caminho: adesão
do Brasil ao Acordo de Compras
Governamentais – GPA
http://www.zenite.blog.br/novid
ades-a-caminho-adesao-dobrasil-ao-acordo-de-comprasgovernamentais-gpa/

NORMATIVOS EXTERNOS

VÍDEOS

Instrução Normativa SEGES/ME nº 49, de 30 de junho de 2020. Altera a
Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras
e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucaonormativa-n-49-de-30-de-junho-de-2020-264420893
Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção
individual
e
dá
outras
providências.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.019-de-2-de-julho-de-2020264918074

.

Portaria SEDGGD/ME nº 15.543, de 2 de julho de 2020 Divulga o Manual de
Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-15.543-de-2-de-julho-de-2020265057591

.

Portaria STN/ME nº 375, de 8 de julho de 2020 Aprova a 11ª edição do
Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF e Portaria STN/ME nº 377, de 8 de
julho de 2020. Estabelece prazos para a definição de rotinas e contas
contábeis, bem como classificações orçamentárias para operacionalização
do item 04.01.02.01 (3) da 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), aprovado pela Portaria STN nº 286, de 7 de maio de 2019, e alterações
posteriores.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-375-de-8-dejulho-de-2020-265866791 e http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n377-de-8-de-julho-de-2020-265866823
Portaria nº 376, de 8 de julho de 2020. Aprova o Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público a ser adotado obrigatoriamente para o exercício financeiro
de 2021 (PCASP 2021) e o PCASP Estendido, de adoção facultativa, válido
para
o
exercício
de
2021
(PCASP
Estendido
2021).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-376-de-8-de-julho-de-2020265866605
Decreto nº 10.416, de 7 de julho de 2020. Autoriza o uso de videoconferência
nas reuniões de colegiados da administração pública federal.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.416-de-7-de-julho-de-2020265632822
Lei nº 14.023, de 8 de julho de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem a
saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle
de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de
saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.023-de-8-de-julho-de-2020265869301
DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre a descentralização
de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por
meio da celebração de termo de execução descentralizada.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.426-de-16-de-julho-de2020-267273875

Webinário - Perspectivas para a
Sustentabilidade Fiscal e o
Financiamento de Políticas
Públicas
https://www.youtube.com/
watch?v=zhDfQgom1hA
Webinários sobre inclusão e
acessibilidade
https://www.youtube.com/
watch?v=a1u3yuophnw
IA-CM: Modelo de Capacidade
de Auditoria Interna
https://www.youtube.com/watc
h?v=McoTH9y7Obs
Live de Apresentação do Projeto
de Mobilidade Pessoal
https://www.youtube.com/watc
h?v=EHClulSDwes
Coletiva de Apresentação do
Projeto de Modernização do
Teletrabalho
https://www.youtube.com/watc
h?v=OmuERpIsqS0
Visão geral da educação em
tempos de pandemia
https://www.youtube.com/watc
h?v=7MT6TvwS1Ds
Webinar sobre “Liderança e o
Mundo 4.0”
https://www.youtube.com/watc
h?v=Q5eHzWTEXio
Mesa de debate técnico do
novo modelo das 3 linhas de
defesa do IIA 2020
https://aovivo.digital/iia/login
Atualização do Modelo de 3
linhas: Performance, Controle e
Governança
https://doity.com.br/controle-egovernanca-conaci-promovewebinar-sobre-a-atualizacao-domodelo-de-3-linhas

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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