
   

 

Outubro/2019  - 4ª Edição 

NORMATIVOS INTERNOS  
 

 

Resolução nº 20, de 03 de setembro de 2019 – Aprova o quantitativo de viagens 

internacionais de 2019 https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-

superior/resolucoes/2019/res-no-20-cs-2019-aprova-o-quantitivo-de-viagens-

internacionais-para-2019-do-ifal.pdf/view 

 

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

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 

Portaria nº 3062, de 13 de setembro de 2019 – Resolve como se dará o acesso por 

motoqueiros, pelas portarias e uso do estacionamento do Campus Maceió 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=236 

Portaria nº 3077, de13 de setembro de 2019 – Aprova o Plano de Gestão de Logística 

Sustentável 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=236  

Portaria nº 3300, de 27 de setembro de 2019 – Nomeia a Comissão Sistêmica de 

Sustentabilidade 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=248 

 

Portaria nº 3062, de 13 de setembro de 2019 – Resolve como se dará o acesso por 

motoqueiros, pelas portarias e uso do estacionamento do Campus Maceió 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=236 

Portaria nº 3300, de 27 de setembro de 2019 – Nomeia a Comissão Sistêmica de 

Sustentabilidade 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=248 

Portaria nº 3329, de 30 de setembro de 2019 – Nomeia o Corregedor do Ifal 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=248 

Portaria nº 3343, de 01 de outubro de 2019 – Institui a Comissão de Mapeamento de 

Fluxos e Processos 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=249 

Edital nº 023/2019 – PROEN/DIREAD - Chamada pública para candidatura e eleição 

de docente para atuar na Coordenadoria de Cursos Superiores a distância da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, ofertados pelo Instituto Federal de Alagoas 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=256 

Edital nº 13/2019, PRPPI - IFAL, de 09 de outubro de 2019 - Seleção de Alunos 

Especiais para o Programa de Pós-Graduac ̧ão em Tecnologias Ambientais - 2019.2 

https://www2.ifal.edu.br/campus/site/campus_marechal/mestrado/Editais/selecao-

aluno-especial-2019.2/edital-aluno-especial-2019-2-ppgtec.pdf 

 

AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

VÍDEOS 

Insights Comportamentais e 

Política Pública: Casos Práticos 
https://www.youtube.com/watc

h?v=jobvm6R93FQ  

 

Ponto de Controle - auditoria 

operacional e auditoria de 

conformidade 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qbLNuc_6xYM 
 

5º Seminário Internacional sobre 

Análise de Dados na 

Administração Pública 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=ISqva3yZrgw 
 

Seminário Compras Públicas 

Comparadas 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=LCkdYF-zfew 
 

Workshop sobre o novo 

decreto do Pregão eletrônico  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iMIBkeBdHpY 

 

Reunião do Conselho Superior 

do Ifal (20-09-19) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=leHZiy5ib0k 

 

Reunião do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

(16/10/19) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=6u0VXiR01ZU 

 

E-BOOKS 

Educação especial e/na 

educação básica : entre 

especificidades e 

indissociabilidades 

http://www.anped.org.br/sites/d

efault/files/images/ebook-

educacao-especial-e-na-

educacao-basica.pdf 
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NORMATIVOS EXTERNOS 

Portaria nº 1.672, de 20 de setembro de 2019  -  Estabelece critérios e procedimentos 

para a formalização de descentralização de créditos orçamentários efetuados para 

execução das políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.672-de-20-de-setembro-de-2019-

217536210 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Regulamenta a licitação, na 

modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação 

de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso 

da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.024-de-20-de-setembro-de-2019-

217537021 

Portaria SGP/ME nº 3.409, de 24 de setembro de 2019. Estabelece orientações aos 

órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.409-de-24-de-setembro-de-2019-

218018766 

 

Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019. Dispõe sobre a governança no 

compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o 

Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.046-de-9-de-outubro-de-2019-

221056841 

 

Portaria FNDE nº 541, de 16 de outubro de 2019. Institui o Comitê de Gestão de Riscos, 

Controles Internos e Integridade no Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-541-de-16-de-

outubro-de-2019-222815579 
 

Portaria FNDE nº 546, de 18 de outubro de 2019. Dispõe sobre a instituição Comitê de 

Gestão Estratégica e Governança do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-546-de-18-de-outubro-de-

2019-222815332 

 

 
JULGADOS 
 
Planejamento da Contratação. Acórdão nº 2161/2019 – TCU – Plenário. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-35-de-11-de-setembro-de-2019-217531166 

 

Transparência e Acesso à Informação. Acórdão nº 2265/2019 – TCU – Plenário. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-37-de-25-de-setembro-de-2019-221309792 

 

Licitações Exclusivas e Pesquisa de Preços. Acórdão nº 9989/2019 – TCU – 2ª Câmara. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-36-de-8-de-outubro-de-2019-222639538 

 

Qualificação Técnica e Atestados. Acórdão nº 2116/2019 – TCU – PLENÁRIO. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-35-de-11-de-setembro-de-2019-217531166 

 

Exercício Irregular De Atribuições Funcionais. Acórdão nº 8969/2019 – TCU – 1ª 

Câmara. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-32-de-10-de-setembro-de-2019-

217285744 

 

NOTÍCIAS 

TCU recomenda a órgãos 

sujeitos ao teto de gastos que 

priorizem missão institucional 

https://portal.tcu.gov.br/impre

nsa/noticias/tcu-recomenda-

a-orgaos-sujeitos-ao-teto-de-

gastos-que-priorizem-missao-

institucional.htm 

 

Rede Federal é apresentada 

em evento europeu sobre 

educação profissional 

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

mponent/content/article/84-

ultimas-noticias/3073-rede-

federal-e-apresentada-em-

evento-europeu-sobre-

educacao-

profissional?Itemid=609 

 

FDE apresentará em 2020 

documento sobre acesso, 

permanência e êxito na Rede 

Federal 

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

mponent/content/article/84-

ultimas-noticias/3072-fde-

apresentara-em-2020-

documento-sobre-acesso-

permanencia-e-exito-na-rede-

federal?Itemid=609 

  

BOLETINS TCU 

Boletim de Jurisprudência TCU 

nº 280 

http://contas.tcu.gov.br/egesta

o/ObterDocumentoSisdoc?cod

ArqCatalogado=17885570 

 

 nº 281 

http://contas.tcu.gov.br/egesta

o/ObterDocumentoSisdoc?cod

ArqCatalogado=17961941 

 

nº 282 

http://contas.tcu.gov.br/egesta

o/ObterDocumentoSisdoc?cod

ArqCatalogado=18041154 

 

nº 283 

http://contas.tcu.gov.br/egesta

o/ObterDocumentoSisdoc?cod

ArqCatalogado=18124049 

 

Boletim de Pessoal nº 71 

http://contas.tcu.gov.br/egesta

o/ObterDocumentoSisdoc?cod

ArqCatalogado=17912221 

 

Informativo de Licitações e 

Contratos  

nº 374 

http://contas.tcu.gov.br/egesta

o/ObterDocumentoSisdoc?cod

ArqCatalogado=17627140 
 
 

Fonte: DOU e Ementário de Gestão Pública 

     www.ifal.edu.br 

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