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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Lei nº 14.133/2021: firmando os passos a 

caminho da melhoria do processo 

https://zenite.blog.br/lei-no-14-133-2021-

firmando-os-passos-a-caminho-da-

melhoria-do-processo/ 

 

TCU e a distinção entre erro leve e erro 

grosseiro (culpa grave) 

https://zenite.blog.br/tcu-e-a-distincao-

entre-erro-leve-e-erro-grosseiro-culpa-

grave/ 

 

O Uso de Múltiplas Fontes de Informação 

nas Políticas Públicas: Um Olhar Sobre a 

Burocracia Federal Brasileira 

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.ph

p/rap/article/view/84860 

 

Licitações sustentáveis em instituições de 

ensino superior: um estudo de caso da 

Universidade Federal de Campina Grande. 
https://periodicos.pucpr.br/direitoeconomi

co/article/viewFile/25679/25231 

 

Curso Proteção de Dados Pessoais no Setor 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290/ 

 

1º Congresso Internacional de Controle 

Interno e Auditoria 

https://www.youtube.com/watch?v=vi7fTG

gmGno&t=15s 

 

O que é Controle Social? 

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

X6XN0 

 

Semana da Inovação 2021 - LGPD - 

Segurança e Privacidade: dois lados da 

mesma moeda 

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

QAFS8WE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria nº 3186/IFAL, de 8 de outubro de 2021 Aprova o Manual do 

Inventário Anual de Almoxarifado 2021 do Ifal  

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

etim=576 

 

Portaria nº 3235/IFAL, de 15 de outubro de 2021 Normatiza a 

creditação da carga horária do referido Programa para fins de 

aproveitamento como Estágio Curricular Supervisionado e/ou 

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento, de acordo com os 

critérios a seguir.  
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBol

etim=576 

 
Portaria nº 3299/IFAL, de 20 de outubro de 2021 Estabelece o fluxo 

interno para tratamento de denúncias no âmbito do Instituto Federal 

de Alagoas - Ifal, com objetivo de dar efetividade à apuração dos 

fatos denunciados e tornar mais eficiente o processo de detecção de 

indícios de ilicitude nas práticas e procedimentos internos, bem como, 

prevenir futuras irregularidades 

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

etim=576 

 

Portaria nº 3337/IFAL, de 22 de outubro de 2021 Aprova o Protocolo de 

Retomada Presencial Segura no IFAL - 2021, que orienta o retorno 

Presencial, Gradual e Escalonado das atividades administrativas e 

acadêmicas presenciais no Ifal.  
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBol

etim=576 

 

Portaria nº 3343/IFAL, de 25 de outubro de 2021 Autoriza o retorno às 

atividades administrativas e acadêmicas presenciais no Ifal, de forma 

gradual, em conformidade com esta Portaria, com o Protocolo de 

Retomada Presencial Segura no Ifal, com as Diretrizes Institucionais 

para a Implementação do Retorno Gradual, Escalonado e Seguro às 

Atividades Acadêmicas Presenciais no contexto da pandemia da 

Covid-19.  

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

etim=576 

 

Portaria nº 3382/IFAL, de 26 de outubro de 2021 Dispõe sobre a 

revogação de atos normativos, nos termos do art. 8º do Decreto nº 

10.139, de 28 de novembro de 2019. 

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

etim=576 

 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 
Parecer nº BBL – 01 Aplicabilidade do Decreto nº 5.480, de 30 de junho 

de 2005. Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. 

https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-

361860858 

  

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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