BOLETIM INFORMATIVO
AUDITORIA INTERNA

NORMATIVOS INTERNOS
Portaria nº 2718 de 21 de agosto de 2019 - Delega competências ao/a Pró-reitor/a
de Ensino do IFAL e dá outras providências
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=25
Portaria nº 2781 de 28 de agosto de 2019 - Designa os servidores e discentes para
compor a Comissão Própria de Avaliação - CPA do Instituto Federal de Alagoas
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=216
Portaria nº 2923 de 3 de setembro de 2019 - Designa os Titulares e Suplentes para
compor o Comitê de Tecnologia da Informação do Ifal com os nomes indicados
abaixo https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=230
Portaria nº 2944 de 5 de setembro de 2019 - Designa os Titulares e Suplentes para
compor o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos do IFAL
(CEPSH/IFAL)
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=230
Edital nº 01, de 12 de setembro de 2019 - Inscrições para a formação de banco de
servidores que integrarão as Comissões de Apuração do Instituto
https://www2.ifal.edu.br/noticias/corregedoria-anuncia-banco-de-servidores-paracomissoes-de-apuracoes-do-ifal/edital-no-01-2019-corregedoria.pdf

NORMATIVOS EXTERNOS
Decreto nº 9.989, de 26 de agosto de 2019. - Dispõe sobre os atos de nomeação e de
designação para cargos em comissão e funções de confiança de competência
originária do Presidente da República e institui o Sistema Integrado de Nomeações e
Consultas - Sinc no âmbito da administração pública federal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9989.htm
Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019 - Dispõe sobre a Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
Instrução Normativa nº 2, de 27 de agosto de 2019 - Dispõe sobre critérios e
procedimentos gerais para autorização de concursos públicos e de provimento de
cargos públicos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências. http://www.in.gov.br/en/web/dou//instrucao-normativa-n-2-de-27-de-agosto-de-2019-213477322
Instrução Normativa nº 1, de 27 de agosto de 2019 - Dispõe sobre critérios e
procedimentos gerais para autorização de contratação de pessoal por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-27-deagosto-de-2019-213477435

VÍDEOS
Reunião do Conselho Superior
do Ifal ocorrida em 02/09/2019
https://www.youtube.com/watc
h?v=lx8VGYYpBhU
Seminário de Auditoria Baseada
em Riscos
https://www.youtube.com/watc
h?v=Z_b0JWViBgw
Integração de Serviços Públicos
para um Governo Centrado
nos Cidadãos
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bbsNq3OIsEE
Enap Entrevista: Hugo Pena
Brandão fala sobre Gestão por
Competências
https://www.youtube.com/wat
ch?v=tCKjrl-dO7M
#EuFiscalizo O que são Políticas
Públicas
https://www.youtube.com/wat
ch?v=185Wm11dE9A
110 anos da Rede Federal de
Educação Profissional e
Tecnológica
https://www.youtube.com/wat
ch?v=aF5_WbqONeg

E-BOOKS
Compras Públicas: Para Além da
Economicidade
https://repositorio.enap.gov.br/b
itstream/1/4277/1/1_Livro_Compr
as%20p%C3%BAblicas%20para%
20al%C3%A9m%20da%20econo
micidade.pdf
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Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019 - Dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13869.htm
Portaria nº 357, de 2 de setembro de 2019 - Estabelece as regras e os procedimentos a
serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta
e indireta, como cedente ou cessionária, quando da cessão ou requisição de
servidores públicos efetivos, empregados públicos e empregados de empresas
estatais, respeitadas as regras especiais constantes de lei ou de decreto nos pontos
em que forem incompatíveis http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-357-de-2de-setembro-de-2019-214303662
Medida Provisória nº 896, de 6 de setembro de 2019 - Altera a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei nº 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, e a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para dispor sobre a
forma de publicação dos atos da administração pública.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-896-de-6-de-setembro-de2019-215089371

Instrução Normativa nº 201, de 11 de setembro de 2019 - Dispõe sobre os critérios e
procedimentos específicos para a implementação da Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas, de que trata o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de
2019, pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-201-de-11-desetembro-de-2019-215812638

NOTÍCIAS
CGU abre cursos a distância
em transparência, governo
aberto e controle social
https://www.cgu.gov.br/notici
as/2019/09/cgu-abre-cursos-adistancia-em-transparenciagoverno-aberto-e-controlesocial
Concurso de Fotografia
“Cidadania em Foco"
http://ouvidorias.gov.br/cidad
ao/concurso-de-fotografia
Mestrado desenvolvido no Ifal
produz cartilha e aplicativo
para uso de plantas não
convencionais
http://portal.conif.org.br/br/co
mponent/content/article/162rede-federal/2932-mestradodesenvolvido-no-ifal-produzcartilha-e-aplicativo-para-usode-plantas-naoconvencionais?Itemid=609

JULGADOS
Acesso à Informação e Transparência. Acórdão nº 8131/2019 – TCU – 1ª Câmara.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-28-de-13-de-agosto-de-2019-211443393
Aquisição de Bens de TIC e Restrição à Competitividade. Acórdão nº 2001/2019 – TCU
– Plenário. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-33-de-28-de-agosto-de-2019214855676
Conflito de Interesses, Impessoalidade e Moralidade. Acórdão nº 7428/2019 – TCU – 2ª
Câmara. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-29-de-20-de-agosto-de-2019212908790
Conformidade. Acórdão nº 8171/2019 – TCU – 1ª Câmara.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-29-de-20-de-agosto-de-2019-214048753
Descumprimento de Determinação do TCU. Acórdão nº 5723/2019 – TCU – 2ª
Câmara. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-25-de-23-de-julho-de-2019210944923
Descumprimento de Ordem Judicial, Dano ao Erário e Responsabilização. Acórdão nº
7440/2019 – TCU – 2ª Câmara. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-29-de-20-deagosto-de-2019-212908790
Inabilitação, Diligência e Formalismo Exagerado. Acórdão nº 1855/2019 – TCU –
Plenário. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-29-de-7-de-agosto-de-2019212420661
Pesquisa de Preços. Acórdão nº 8171/2019 – TCU – 1ª Câmara.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-29-de-20-de-agosto-de-2019-214048753
Restos a Pagar e Excepcionalidade. Acórdão nº 2033/2019 – TCU – Plenário.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-33-de-28-de-agosto-de-2019-214855676
Segregação de Funções. Acórdão nº 7065/2019 – TCU – 2ª
Câmara. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-27-de-6-de-agosto-de-2019210944475
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BOLETINS TCU
Boletim de Jurisprudência TCU
nº 276
http://contas.tcu.gov.br/egesta
o/ObterDocumentoSisdoc?cod
ArqCatalogado=17613756
nº 277
http://contas.tcu.gov.br/egesta
o/ObterDocumentoSisdoc?cod
ArqCatalogado=17675475
nº 278
http://contas.tcu.gov.br/egesta
o/ObterDocumentoSisdoc?cod
ArqCatalogado=17746342
nº 279
http://contas.tcu.gov.br/egesta
o/ObterDocumentoSisdoc?cod
ArqCatalogado=17818356
Boletim de Pessoal nº 70
http://contas.tcu.gov.br/egesta
o/ObterDocumentoSisdoc?cod
ArqCatalogado=17650795
Informativo de Licitações e
Contratos
nº 374
http://contas.tcu.gov.br/egesta
o/ObterDocumentoSisdoc?cod
ArqCatalogado=17627140
nº 375
http://contas.tcu.gov.br/egesta
o/ObterDocumentoSisdoc?cod
ArqCatalogado=17758621

