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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Como comprovar a exclusividade do 

fornecedor para a inexigibilidade na 

nova Lei de Licitações? 

http://zenite.blog.br/como-comprovar-

a-exclusividade-do-fornecedor-para-a-

inexigibilidade-na-nova-lei-de-licitacoes/  

 

Vejam, de acordo com o TCU, a 

necessidade/importância de elaborar 

os estudos técnicos preliminares para 

terceirização! 

http://zenite.blog.br/vejam-de-acordo-

com-o-tcu-a-necessidade-importancia-

de-elaborar-os-estudos-tecnicos-

preliminares-para-terceirizacao/  

 

Guião da inspeção à elaboração, 

aplicação e avaliação do plano de 

gestão dos riscos de corrupção e 

infrações conexas http://www.igas.min-

saude.pt/wp-

content/uploads/2021/06/IGAS_Guiao_d

a_Inspecao_a_Elaboracao_Aplicacao_

Avaliacao_do_PGRCIC.pdf  

 

 

Curso on-line de Gestão de Riscos e 

Controles Internos 

https://www.youtube.com/watch?v=iCL

bWgB1zek  

 

O Acórdão TCU 484/2021 e o 

Acompanhamento pelas Auditorias 

Internas do MEC 

https://www.youtube.com/watch?v=DC

3jBSARbts  

 

Seminário Nova Lei de Licitações e 

Contratos 

https://www.youtube.com/watch?v=ha

XgnKjscNA  

 

Curso de Proteção de Dados Pessoais 

no Setor Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

90/  

 

 

 

 

 

Resolução nº 34/2021 - Consup/Ifal Dispõe sobre o Regulamento para a 

implantação da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público - CISSP, do 

Instituto Federal de Alagoas – Ifal https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/resolucao-

no-34-2021-consup-dispoe-sobre-o-regulamento-para-a-implantacao-da-

comissao-interna-de-saude-do-servidor-publico-cissp-do-ifal.pdf  

 

Resolução nº 11 / 2021 - CPIR-Concamp Aprova a criação da Comissão 

Permanente de Assistência Estudantil e o regimento interno da referida 

Comissão, no âmbito do Instituto Federal de Alagoas/IFAL - Campus Piranhas. 
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=56
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NORMATIVOS EXTERNOS 
 
Decreto nº 10.768, de 13 de agosto de 2021 Altera o Decreto nº 5.480, de 30 

de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder 

Executivo Federal. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.531-de-1-

de-julho-de-2021-329484609 

 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 75, de 13 de agosto de 2021  Estabelece 

regras para a designação e atuação dos fiscais e gestores de contratos nos 

processos de contratação direta, de que dispõe a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-

/me-n-75-de-13-de-agosto-de-2021-338383858  

 

Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 80, de 18 de agosto de 2021 Dispõe 

sobre as regras e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para a 

concessão do auxílio-alimentação. https://www.in.gov.br/web/dou/-

/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-80-de-18-de-agosto-de-2021-

339236765  

 

Decreto nº 10.776, de 24 de agosto de 2021 Altera o Decreto nº 10.139, de 28 

de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 

normativos inferiores a decreto. https://portal.in.gov.br/web/dou/-/decreto-

n-10.776-de-24-de-agosto-de-2021-340717031  

 

instrução Normativa GSI/PR nº 5, de 30 de agosto de 2021 Dispõe sobre os 

requisitos mínimos de segurança da informação para utilização de soluções 

de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da administração 

pública federal. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-

5-de-30-de-agosto-de-2021-341649684  

 

Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021 Dispõe sobre o Plano Anual 

de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna e sobre o parecer sobre a prestação de contas da entidade das 

unidades de auditoria interna governamental sujeitas à supervisão técnica 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5-de-27-de-agosto-

de-2021-342352374  

 

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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