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NORMATIVOS INTERNOS 

  
 

 

  

 

Resolução nº 21, de 03 de setembro de 2019 – Regulamentação dos Cursos de P-

Graduação ofertados pelo Ifal https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-

superior/resolucoes/2019/res-no-21-cs-2019-regulamentacao-geral-dos-cursos-de-

pos-graduacao-com-alteracoes.pdf/view 

 

Resolução nº 22, de 23 de setembro de 2019 – Diretrizes para os Cursos Técnicos 

Integrados ao Nível Médio encurtador.com.br/etINR 

  

NORMATIVOS EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

VÍDEOS 

Ponto de Controle - Instrumentos 

de Fiscalização 
https://www.youtube.com/watc

h?v=M8NkNDMwpCg  

Profoco  

https://www.youtube.com/

watch?v=S6vfpQtmHdk&list=

PLfcgNxuoKmUEdUmaCe546

FY-orgzDrFhD 

Inscrições abertas para seleção 

de mestrado em educação 

profissional e tecnológica 

https://www.youtube.com/watc

h?v=WVyeW4r12_0 

Seminário Regional de 

Ouvidorias Florianópolis 2019 

https://www.youtube.com/

watch?v=a-JPSYiP0VU 

 

BOLETIM DO TCU 

Boletim de Jurisprudência  

nº 292 
http://contas.tcu.gov.br/eg

estao/ObterDocumentoSisd

oc?codArqCatalogado=189

64412 

 
 nº 293 
http://contas.tcu.gov.br/egestao

/ObterDocumentoSisdoc?codAr

qCatalogado=19021325 

 

nº 294 
http://contas.tcu.gov.br/egestao

/ObterDocumentoSisdoc?codAr

qCatalogado=19069493 

 

nº 295 
http://contas.tcu.gov.br/egestao

/ObterDocumentoSisdoc?codAr

qCatalogado=19125796 

 

 

Resolução nº 01/CS/2020 Aprova alterações na Resolução nº 26/CS/2019 que 

aprovou o PDI 2019-2023 https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-

superior/resolucoes/2020/resolucao-no-01-cs-2020-aprova-alteracoes-na-

resolucao-no-26-cs-2019-que-aprovou-o-pdi-2019-2023.pdf/view 

 

Resolução nº 02/CS/2020 – Autoriza o afastamento do reitor para fora do país, 

em missão CONIF 

https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-

superior/resolucoes/2020/resolucao-no-02-cs-2020-autoriza-o-afastamento-do-

reitor-para-fora-do-pais-em-missao-do-conif.pdf/view 

 
Edital PROEX nº 01/2020 – Torna público os critérios para a apresentação de 

Propostas de Projetos Institucionais de Extensão, a serem desenvolvidos no ano 

de 2020. https://www2.ifal.edu.br/noticias/proex-seleciona-projetos-de-

extensao-para-2020-veja-edital/edital-projetos_extensao-2020.pdf 

 

 

Lei nº 13.978, de 17 de Janeiro de 2020 – Estima a receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2020. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1

&data=20/01/2020 

 

Instrução Normativa nº 2, de 21 de janeiro de 2020 - Altera dispositivo da 

Instrução Normativa nº 17, de 20 de dezembro de 2019. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2-de-21-de-janeiro-

de-2020-239406864 

 

Portaria MEC nº 32, de 20 de janeiro de 2020. Estabelece diretrizes e 

procedimentos para planejamento, organização, instrução das contratações 

de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito 

do Ministério da Educação. http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-32-de-

20-de-janeiro-de-2020-238974523 

 

Portaria STN/ME nº 39, de 29 de janeiro de 2020. Divulga o Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária do Governo Federal relativo ao mês de dezembro 

de 2019, outros demonstrativos da execução orçamentária e respectivas notas 

explicativas. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-39-de-29-de-

janeiro-de-2020-240571289 

 

Decreto nº 10.222, de 5 de fevereiro de 2020. Aprova a Estratégia Nacional de 

Segurança Cibernética. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.222-

de-5-de-fevereiro-de-2020-241828419 

 

Decreto nº 10.228, de 5 de fevereiro de 2020. Altera o Decreto nº 9.492, de 5 de 

setembro de 2018, que regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, 

para dispor sobre o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal e instituir 

os conselhos de usuários dos serviços públicos no âmbito da administração 

pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo federal. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.228-de-5-de-fevereiro-de-

2020-241828699 

https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2019/res-no-22-cs-2019-publica-a-versao-final-da-deliberacao-no-35-cepe-2019.pdf/@@download/file/Res%20N%C2%BA%2022-CS-2019-Publica%20a%20vers%C3%A3o%20final%20da%20Delibera%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2035-CEPE-2019.pdf
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JULGADOS 

Flexibilização da Jornada.  Acórdão nº 63/2020 – TCU – 1ª Câmara. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/ata-48-de-10-de-dezembro-de-2019-233742862 

 

Fiscalização Contratual. Acórdão nº 66/2020 – TCU – 1ª Câmara. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-49-de-11-de-dezembro-de-2019-234333067 

  

Terceirização. Acórdão nº 339/2020 – TCU – 1ª Câmara. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-1-de-28-de-janeiro-de-2020-241824333 

 

Clareza do Edital. Acórdão nº 432/2020 – TCU – 1ª Câmara. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-1-de-28-de-janeiro-de-2020-241824333 

 

Contratação por Postos de Trabalho. Acórdão nº 59/2020 – TCU – 2ª Câmara.  
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-1-de-28-de-janeiro-de-2020-241824384 

 

Relatório de Gestão. Acórdão nº 59/2020 – TCU – 2ª Câmara.  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-1-de-28-de-janeiro-de-2020-241824384 

 

Tratamento de Denúncias. Acórdão nº 59/2020 – TCU – 2ª Câmara.  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/ata-n-1-de-22-de-janeiro-de-2020-241098780 

 

Assistência Estudantil. Acórdão nº 271/2020 – TCU – 2ª Câmara.  
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-1-de-28-de-janeiro-de-2020-241824384 

 

Patrimônio Imobiliário. Acórdão nº 545/2020 – TCU – 1ª Câmara.  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-2-de-4-de-fevereiro-de-2020-243054688 

 

Aquisição de Acervo Bibliográfico. Acórdão nº 579/2020 – TCU – 1ª Câmara.  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-2-de-4-de-fevereiro-de-2020-243054688 

 

 

NOTÍCIAS E 
ARTIGOS 

STF oferece cursos de 

capacitação online abertos 

ao público 

http://portal.stf.jus.br/noticias/

verNoticiaDetalhe.asp?idCont

eudo=436069&ori=1 

 
Terceirização: 

Responsabilidade da 

Administração Pública: 

Inadimplemento de encargos 

trabalhistas 

http://www.altosestudos.com.

br/?p=58730 

 

Universidades apostam no 

ensino de inovação. Brasil seria 

uma referência? 

https://govtech.blogosfera.uol

.com.br/2020/02/08/e-possivel-

ensinar-inovacao-em-sala-de-

aula-universidades-apostam-

que-sim/ 

 

STF reafirma que 

desaposentação é 

inconstitucional; decisão não 

retroagirá 

https://www.conjur.com.br/20

20-fev-06/beneficiados-

desaposentacao-nao-serao-

atingidos-decide-stf 

 

CGU, PF e MPF combatem 

fraudes em pregões 

eletrônicos realizados por 

todo país 
http://www.cgu.gov.br/noticia

s/2020/01/cgu-pf-e-mpf-

combatem-fraudes-em-

pregoes-eletronicos-

realizados-por-todo-pais 

 

Mais Polos de Inovação para 

a Rede Federal 

http://portal.conif.org.br/br/co

mponent/content/article/84-

ultimas-noticias/3278-mais-

polos-de-inovacao-para-a-

rede-federal?Itemid=609 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ifal, DOU e Ementário de Gestão Pública 

     www.ifal.edu.br 

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

 

 

Portaria SEPT/ME nº 2.963, de 3 de fevereiro de 2020.  Dispõe sobre o reajuste 

dos valores previstos nos incisos II a VIII do § 1º do art. 11 da Emenda 

Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que trata da aplicação 

das alíquotas da contribuição previdenciária prevista nos arts. 4º, 5º e 6º da 

Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.963-de-3-de-fevereiro-de-

2020-241337726 

 

portaria Interministerial ME/SEGOV nº 43, de 4 de fevereiro de 2020. Dispõe 

sobre procedimentos e prazos para operacionalização das emendas 

parlamentares individuais de execução obrigatória, bem como sobre 

procedimentos e prazos para a superação de impedimentos de ordem 

técnica, em atendimento ao disposto no art. 166, §§ 9o a 19, e art. 166-A, da 

Constituição. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-43-de-4-de-

fevereiro-de-2020-*-241824866 

 

Portaria SAF/SOF/ME nº 3.189, de 5 de fevereiro de 2020. Institui procedimentos 

para solicitação de alteração nas estimativas e reestimativas de 

arrecadação das receitas orçamentárias da União referentes ao exercício de 

2020 e à elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.189-de-5-de-fevereiro-de-

2020-241823680 
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