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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 

Reunião do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

20/12/2019. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=v40iYmsKdBU 
 

Capacitação – Combate à 

Corrupção 

https://www.youtube.com/watc

h?v=RefP_Tw6FGE 

 

Prevenção – Combate à 

Corrupção 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CFvqH-nro8Y 

 

Punição – Combate à 

Corrupção 

https://www.youtube.com/user/

TCUoficial/videos 

 
Rede de Controle – Combate à 

Corrupção 

https://www.youtube.com/user/

TCUoficial/videos 

 
Construindo o Serviço Público 

do Futuro 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5do6TOBcIb8 

E-BOOKS 

Teoria e análises sobre 

implantação de políticas 

públicas no Brasil 
https://repositorio.enap.gov.br/

bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias

%20e%20An%c3%a1lises%20sobr

e%20Implementa%c3%a7%c3%

a3o%20de%20Pol%c3%adticas

%20P%c3%bablicas%20no%20Br

asil.pdf 

 

O Novo Pregão Eletrônico  - A 
nova sistemática de disputa 

introduzida pelo Decreto 

10.024/19 

https://www.jmleventos.com.br/

arquivos/editora/pdf/EBOOK_GR

UPO_JML_O_Novo_Pregao_Eletr

onico.pdf 
 

Deliberações CEPE Aprova Calendários Acadêmicos de 2020 

https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-de-ensino-pesquisa-e-

extensao/deliberacoes/2020 

 

Edital nº 01/2020/IFAL, de 09 de janeiro de 2020 - Processo Seletivo Simplificado 

para Contratação Imediata e Cadastro de Reserva de Professor Substituto EBTT 

https://www2.ifal.edu.br/noticias/ifal-abre-processo-seletivo-para-professor-

substituto-com-36-vagas/edital-substituto-1.pdf 

 

Portaria nº 112, de 9 de janeiro de 2020 – Regulamenta, no âmbito do Instituto 

Federal de Alagoas- IFAL, os procedimentos relativos ao afastamento da sede 

e do país e à concessão de diárias e à emissão de passagens, nacionais e 

internacionais, realizadas no interesse da Administração Pública. 
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=312 

 

 

 

Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019 – Estabelece 

orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração 

Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-213-de-17-de-

dezembro-de-2019-234040690 

 

Decreto nº 10.183, de 20 de dezembro de 2019 -  Altera o Decreto nº 9.507, de 

21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante 

contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista 

controladas pela União. http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.183-de-

20-de-dezembro-de-2019-234755077 

 

Decreto nº 10.185, de 20 de dezembro de 2019. Extingue cargos efetivos vagos 

e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração pública 

federal e veda a abertura de concurso público e o provimento de vagas 

adicionais para os cargos que especifica. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/decreto-n-10.185-de-20-de-dezembro-de-2019-234755397 

 

Portaria MCTIC nº 6.762, de 17 de dezembro de 2019. Institui o Programa 

Nacional de Apoio aos Ambientes Inovadores – PNI, visando fomentar o 

surgimento e a consolidação de ecossistemas de inovação e de mecanismos 

de geração de empreendimentos inovadores no País. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.762-de-17-de-dezembro-de-

2019-234748537 

 

Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019. Institui o Plano Plurianual da União 

para o período de 2020 a 2023. http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.971-

de-27-de-dezembro-de-2019-235937365 

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 

Planejamento da Contratação. Acórdão nº 3056/2019 – TCU – Plenário. 

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

 

Cessão de Servidores e Desvio de Função. Acórdão nº 3149/2019 – TCU – Plenário. 

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

  

 

PARECERES 

Parecer N. 2/2019/CPLC/PGF/AGU.  Novos índices de produtividade para serviços de 

limpeza. Impossibilidade de aplicação automática. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/38648604 

 

Parecer n. 3/2019/CPLC/PGF/AGU. Atualização do valor registrado em ata. 

Inaplicabilidade do princípio do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/38648601 

 

Parecer n. 4/2019/CPLC/PGF/AGU. Reajustamento de contratos administrativos com 

prazo de duração inferior a um ano. Diferença entre interregno mínimo de um ano 

(anualidade) e prazo de duração do contrato (vigência). Evolução do sistema de 

reajustamento de contratos administrativos. Possibilidade jurídica. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/38648607 

NOTÍCIAS E 
ARTIGOS 

Acordo com a Oracle deve 

reduzir em mais de 30% os 

gastos do governo com 

fabricantes de TI 

http://www.economia.gov.br/

noticias/2019/12/acordo-com-

a-oracle-deve-reduzir-em-

certa-de-30-os-gastos-do-

governo-com-fabricantes-de-ti 

 
Orientação sobre  

desfazimento de bens 

https://www.comprasgoverna

mentais.gov.br/index.php/noti

cias/1233-orientacao-

desfazimento-de-bens 

 

ProfEPT divulga edital do 

processo seletivo com 913 

vagas 

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

mponent/content/article/84-

ultimas-noticias/3221-profept-

divulga-edital-do-processo-

seletivo-com-913-

vagas?Itemid=609 

 

Nota em defesa da 

Democracia e da autonomia 

dos Institutos Federais e 

Colégio Pedro II 

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

mponent/content/category/8

4-ultimas-noticias?Itemid=609  

 

Cidadão pode fiscalizar 

execução do Orçamento 

federal pelo portal da Câmara 

https://www2.camara.leg.br/o

rcamento-da-uniao/fiscalize  

 

Novo Decreto do Pregão e o 

Fortalecimento da Logística 

Sustentável 

https://ementario.info/novo-

decreto-do-pregao-e-o-

fortalecimento-da-logistica-

sustentavel/ 
 

Uma Evolução do 

Planejamento das 

Contratações 

https://ementario.info/wp-

content/uploads/2020/01/Plan

Contr.pdf 

 

Controladoria na Gestão 

Pública: Um Ensaio sobre 

Lentes Brasileiras 

https://revistavalore.emnuvens

.com.br/valore/article/view/36

2 

 

 

 

 

Fonte: DOU e Ementário de Gestão Pública 

     www.ifal.edu.br 

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

 

 

Medida Provisória nº 914, de 24 de dezembro de 2019. Dispõe sobre o 

processo de escolha dos dirigentes das universidades federais, dos institutos 

federais e do Colégio Pedro II.  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-914-de-24-de-

dezembro-de-2019-235278221 

 

Portaria MEC nº 2.171, de 20 de dezembro de 2019.  Institui o Comitê Técnico 

das Auditorias Internas dos entes vinculados ao Ministério da Educação – 

MEC, com a finalidade de integrar as unidades de auditoria interna e 

aperfeiçoar tecnicamente as atividades de auditoria e de controle, com 

foco na melhoria contínua da gestão e dos resultados. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.171-de-20-de-dezembro-de-

2019-234971293 

 

Instrução Normativa CRG/CGU nº 17, de 20 de dezembro de 2019. Disciplina 

no âmbito do Poder Executivo Federal a celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta nos casos de infração disciplinar de menor 

potencial ofensivo. http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-

17-de-20-de-dezembro-de-2019-235339948 

 
Portaria ME nº 679, de 30 de dezembro de 2019. Divulga os dias de feriados 

nacionais e estabelece os dias de ponto facultativo no ano de 2020, para 

cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, sem prejuízo da 

prestação dos serviços considerados essenciais. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-679-de-30-de-dezembro-de-

2019-236173164 

 

Portaria SGO/SOF/ME nº 15.073, de 26 de dezembro de 2019. 
Dispõe sobre a classificação orçamentária por fontes de recursos para 

aplicação no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 

União. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-15.073-de-26-de-

dezembro-de-2019-235562265 
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