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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

Se o pregoeiro verificar que determinado 

item de lote foi especificado 

incorretamente pode excluí-lo e continuar 

a sessão? https://zenite.blog.br/se-o-

pregoeiro-verificar-que-determinado-item-

de-lote-foi-especificado-incorretamente-

pode-exclui-lo-e-continuar-a-sessao/ 

7 pontos sobre contratação integrada e 

semi-integrada na nova Lei de Licitações 

que você precisa saber 

https://www.editoraforum.com.br/noticias/

6-pontos-sobre-contratacao-integrada-e-

semi-integrada-na-nova-lei-de-licitacoes-

que-voce-precisa-saber/ 

Gestão de Risco: estudo de caso sobre os 

desafios na implantação e 

implementação. 

https://periodicos.uninove.br/riae/article/vi

ew/18818/9234 

 

Experiência bem-sucedida de teletrabalho 

na administração pública – o caso de um 

órgão do judiciário brasileiro 

https://revista.unitins.br/index.php/humanid

adeseinovacao/article/view/5705 

 

Intervenções públicas em um cenário de 

pandemia e suas consequências: cautela e 

canja de galinha não fazem mal a ninguém 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id

/593458 

 

VII Seminário Internacional sobre Análise de 

Dados na Administração Pública 

https://www.youtube.com/watch?v=7yenv

_YhJSU 

 

Live: Diálogos em Controle Social  

https://www.youtube.com/watch?v=o5hSfn

YWGAs 

 

Criatividade E Novas Tecnologias No 

Serviço Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrução Normativa nº 02/PROAD, de 15 de outubro de Define os 

prazos para emissão de empenho e movimentação de créditos no 

âmbito do Ifal e orientar os campi e as áreas sistêmicas sobre os 

procedimentos com a finalidade de garantir execução orçamentária 

eficaz. 

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

etim=575 

 

Instrução Normativa nº 03/PROAD, de 25 de outubro de 2021 Define o 

tratamento das informações para o encerramento do Exercício 

Financeiro de 2021 no âmbito do Ifal 

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

etim=575 

 

 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 
 

Lei nº 14.210, de 30 de setembro de 2021. Acrescenta o Capítulo XI-A 

à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, para dispor sobre a decisão 

coordenada no âmbito da administração pública federal. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.210-de-30-de-setembro-

de-2021-349553176 

 

 Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 

2021. Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC para o retorno 

gradual e seguro ao trabalho presencial. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-

n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093 

 

Lei nº 14.217, de 13 de outubro de 2021. Dispõe sobre medidas 

excepcionais para a aquisição de bens e de insumos e para a 

contratação de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao 

enfrentamento da pandemia da Covid-19. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.217-de-13-de-outubro-

de-2021-351985720 

 

Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021. Dispõe sobre as cessões, 

as requisições e as alterações de exercício para composição da força 

de trabalho em que a administração pública federal, direta e indireta, 

seja parte. https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.835-de-14-

de-outubro-de-2021-352327319 

 

Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de 

junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa. 

https://ementario.info/2021/11/03/ementario-de-gestao-publica-no-

2-452/ 

 

 

 
 

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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