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1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Emenda Regimental nº 53/2020 -  altera dispositivo do Regimento Interno do
Supremo Tribunal  Federal  para ampliar  as hipóteses de julgamento por  meio
eletrônico e prever a realização de sustentação oral em ambiente virtual. 

Portaria nº 75/2020 – Direção-Geral - dispõe sobre providências administrativas
complementares à Resolução STF nº 663, de 12 de março de 2020  .  

Resolução nº 668/2020 - Presidência – altera a Resolução 651, de 21 de novembro
de  2019,  sobre  o  uso  de  meio  eletrônico  para  a  realização  de  Sessões
Administrativas.

Resolução nº 669/2020 - Presidência – altera a Resolução nº 642, de 14 de junho
de  2019,  sobre  julgamento  de  processos  em lista  nas  sessões  presenciais  e
virtuais no STF, e dá outras providências.

Resolução nº 670/2020 - Presidência - estabelece novas medidas temporárias
de  prevenção  ao  contágio  pelo  Novo  Coronavírus  (COVID-19)  no  Supremo
Tribunal Federal (STF).

Resolução nº 671/2020 - Presidência -  torna público as tabelas de cargos em
comissão  e  de  funções  comissionadas  do  Quadro  de  Pessoal  do  Supremo
Tribunal Federal.
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Resolução nº 672/2020 - Presidência - permite o uso de videoconferência nas
sessões de julgamento presencial do Plenário e das Turmas. 

Ato  Regulamentar  nº  22/2020  -  Presidência  -  altera  dispositivos  do
Regulamento da Secretaria. 

Procedimento Judiciário nº 10/2020 - Presidência – regulamenta o § 3º do art.
5º-A da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, quanto ao envio de arquivos de
sustentação oral por meio eletrônico.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Emenda  Regimental  nº  36/2020  - altera  dispositivos  no  Regimento  Interno
quanto ao julgamento virtual no STJ.

Resolução  nº  5/2020  –  Presidência  - suspende  a  prestação  presencial  de
serviços no âmbito do Superior Tribunal de Justiça como medida de emergência
para prevenção do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).

Resolução nº 6/2020 – Presidência - altera a  Resolução STJ/GP n  º   5/2020  , que
suspende a prestação presencial de serviços no STJ para prevenção do contágio
pelo novo coronavírus (COVID-19).

Resolução nº 7/2020 – Presidência -  altera a  Resolução STJ/GP n    º  4/2020  , que
estabelece  medidas  temporárias  de  prevenção  ao  contágio  pelo  novo
coronavírus (Covid-19).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resolução n° 23.614/2020 - Presidência -  altera a Resolução - TSE 23.598, de 5 de
novembro de 2019, que institui as sessões de julgamento por meio eletrônico no
âmbito  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  e  disciplina  o  seu  procedimento,
considerando a transitoriedade e excepcionalidade da situação de pandemia que
caracteriza o Novo Coronavírus (COVID-19).

Resolução  Administrativa  nº  2/2020  -  Presidência  -  permite  o  uso  de
videoconferência nas sessões de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, em
face  da  excepcionalidade  gerada  pela  pandemia  provocada  pelo  novo
Coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 187/2020 - TRE/PR - Presidência – cria a Central de Combate à
Desinformação  para  as  Eleições  de  2020,  no  âmbito  da  Justiça  Eleitoral  do
Paraná.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Comunicado Oficial aos Tribunais - Presidência e Corregedoria do CNJ
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Portaria nº 55/2020 – Presidência - altera os arts. 2º e 3º da Portaria nº 133, de
28  de  setembro  de  2018,  que  institui  o  Comitê  Interinstitucional  destinado  a
proceder  estudos  e  apresentar  proposta  de  integração  das  metas  do  Poder
Judiciário  com  as  metas  e  indicadores  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento
Sustentável (ODS), Agenda 2030.

Portaria  nº  57/2020  –  Presidência  -  inclui  no  Observatório  Nacional  sobre
Questões Ambientais,  Econômicas e Sociais de Alta  Complexidade e Grande
Impacto e Repercussão o caso Coronavírus – Covid-19.

Portaria  nº  58/2020  –  Presidência  -  institui  Grupo  de  Trabalho  destinado  a
elaborar parecer sobre a realização de videoconferências no âmbito da justiça
criminal e apresentar proposta de ato normativo e protocolos técnicos voltados à
regulamentação da temática.

Resolução nº 311/2020 – Presidência – altera a Resolução CNJ nº 139, de 16 de
agosto  de  2011,  que dispõe sobre a transferência de magistrados para órgãos
jurisdicionais fracionários nos tribunais.

Portaria nº 28/2020 – Corregedoria Nacional - indica o Conselheiro Presidente
DIAS TOFFOLI,  Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, para
exercer, como substituto, as atribuições de Corregedor Nacional de Justiça.

Resolução nº 312/2020 – Presidência -  altera o  Regimento Interno do Conselho
Nacional  de  Justiça para acrescentar o art.  118-B, que amplia as hipóteses de
julgamento por meio eletrônico.

Resolução  nº  313/2020  –  Presidência  - estabelece,  no  âmbito  do  Poder
Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento
dos  serviços  judiciários,  com  o  objetivo  de  prevenir  o  contágio  pelo  novo
Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial.

Provimento nº 91/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre a suspensão
ou redução do atendimento presencial ao público, bem como a suspensão do
funcionamento das serventias extrajudiciais a cargo dos notários, registradores e
responsáveis  interinos  pelo  expediente,  como  medidas  preventivas  para  a
redução  dos  riscos  de  contaminação  com  o  novo  coronavírus,  causador  da
COVID-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notariais e
de registro.

Provimento  nº  92/2020  –  Corregedoria  Nacional  -  dispõe  sobre  o  envio
eletrônico  dos  documentos  necessários  para  a  lavratura  de  registros  de
nascimentos  e  de  óbito  no  período  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de
Importância Nacional  (ESPIN),  estabelecida pela  Portaria  n  º   188/GM/MS,  de  4  de  
fevereiro de 2020  .  
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Provimento  nº  93/2020  –  Corregedoria  Nacional  -  dispõe  sobre  o  envio
eletrônico  dos  documentos  necessários  para  a  lavratura  de  registros  de
nascimentos  e  de  óbito  no  período  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de
Importância Nacional  (ESPIN),  estabelecida pela  Portaria  n  º   188/GM/MS,  de  4  de  
fevereiro de 2020  .   e revoga o Provimento 92.

Provimento  nº  94/2020  –  Corregedoria  Nacional  -  dispõe  sobre  o
funcionamento das unidades de registro de imóveis nas localidades onde foram
decretados  regime  de  quarentena  pelo  sistema  de  plantão  presencial  e  à
distância e regula procedimentos especiais. 

Recomendação nº 45/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre medidas
preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus,
causador da COVID-19, no âmbito das serventias extrajudiciais e da execução
dos serviços notariais e de registro.

Recomendação  nº  62/2020  –  Presidência  - recomenda  aos  Tribunais  e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo  coronavírus  –  Covid-19  no  âmbito  dos  sistemas  de  justiça  penal  e
socioeducativo.

Parecer  Técnico nº  123/2020 -   liberação do uso da hidroxicloroquina e  da
cloroquina. 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Portaria  nº  153/2020  -  Presidência  - dispõe  sobre medidas  temporárias  de
prevenção  ao  contágio  pelo  novo  coronavírus  (COVID-19),  considerando  a
classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Recomendação nº 1/2020 - Presidência -      dispõe sobre a adoção de medidas
de prevenção à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID19 no
âmbito do sistema penal da Justiça Federal. 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Ato nº 118/2020 - Presidência -  suspende, por tempo indeterminado, o prazo
previsto  no  artigo  13,  §  1º,  da  Lei    nº    8.112/  19  90  ,  para  posse  dos  candidatos
nomeados pelo Ato TRF4 90/2020.

Resolução  nº  16/2020  –  Presidência  -  dispõe  sobre  o  julgamento  de
expedientes administrativos em sessões virtuais no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região.

Resolução  nº  18/2020  –  Presidência  -  dispõe  sobre  o  regime  de  plantão
extraordinário e outras medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao
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contágio e à transmissão do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus da 4ª Região.

Resolução  nº  21/2020  –  Presidência  -  dispõe  sobre  medidas  operacionais
relativas  ao  teletrabalho  integral  compulsório  nas  unidades  jurisdicionais  e
administrativas da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da 4ª Região.

Provimento nº 88/2020 – Corregedoria Regional - altera os artigos 360 e 361
da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª
Região,  estabelecida  pelo  Provimento  nº  62,  de  13  de  junho  de  2017 (trata  do
recolhimento de valores devidos a título de multa e de custas processuais no processo de execução

penal)  – em anexo.

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Portaria nº 296/2020 – Direção do Foro da JFPR -  altera a composição da
Comissão Gestora  do Plano de Logística  Sustentável  da  Seção Judiciária  do
Paraná.

Portaria nº 340/2020 – Direção do Foro da Subseção Judiciária de Francisco
Beltrão/PR -  nomeia magistrado responsável pela gestão e suporte jurídico do
CEJUSCON da Subseção Judiciária de Francisco Beltrão – PR.

Para  acessar  as  Portarias  da  JFPR e  demais  informações  referentes  às
medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19 clique aqui.

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

Para  acessar  as  Portarias  da  JFSC e  demais  informações referentes  às
medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19 clique aqui

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

Para  acessar  as  Portarias  da  JFRS e  demais  informações referentes  às
medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19 clique aqui 

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Recomendação n° 1/2020 - Conselho Nacional do Ministério Público - dispõe
acerca da atuação coordenada do Ministério Público Brasileiro no enfrentamento
da Epidemia do Coronavírus (COVID-19). 

3. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Resolução nº 157/2020 - Conselho Superior -   determina que nos processos
seletivos de estágio realizados pela Defensoria Pública da União, para níveis
médio, superior e pós-graduação, por meio de concurso de provas ou seleção
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simplificada será assegurada a reserva de vagas para pessoas negras e pardas,
em percentual de 20%; pessoas com deficiência, em percentual de 5% (cinco por
cento); para pessoas indígenas, em percentual de 5% (cinco por cento).

4. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Resolução n° 313/2020 -   altera a Resolução-TCU nº 311, de 19 de março de 2020,
que dispõe sobre o julgamento e a apreciação, por meio eletrônico, de processos
de competência do Tribunal de Contas da União. 

Decisão Normativa nº 182/2020 - altera os prazos para o encaminhamento das
peças integrantes das prestações de contas do exercício de 2019. 

Decisão nº 183/2020 -  altera a  Decisão Normativa-TCU nº 178, de 23 de outubro de
2019,  que  dispõe  acerca  das  prestações  de  contas  anuais  da  Administração
Pública Federal referentes ao exercício de 2019, que devem ser apresentadas
em 2020, especificando a forma, os elementos de conteúdo, as unidades que
devem prestar contas e os prazos de apresentação, nos termos do art.  3º da
Instrução Normativa-TCU 63, de 1º de setembro de 2010. 

5. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 13.957/2020 - altera a Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020
e dá outras providências. 

Lei nº 13.981/2020 -  altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da
Assistência Social), para elevar o limite de renda familiar  per capita para fins de
concessão do benefício de prestação continuada. 

Decreto  Legislativo  nº  6/2020  - reconhece,  para  os  fins  do  art.  65  da  Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade
pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 13/2020 – faz saber que, nos
termos do § 7º do art.  62 da Constituição Federal,  com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 912, de 19 de dezembro
de 2019, publicada no Diário Oficial da União, em Edição Extra, do mesmo dia,
mês e ano, que "Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no
valor  de  R$  31.793.585,00,  para  o  fim  que  especifica",  tem  sua  vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.

Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 14/2020 – faz saber que, nos
termos do § 7º do art.  62 da Constituição Federal,  com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 913, de 20 de dezembro
de 2019, publicada no Diário Oficial da União, em Edição Extra, do mesmo dia,
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mês e ano, que "Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no
âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento", tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 15/2020 -        faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 914, de 24 de
dezembro de 2019, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no
mesmo dia, mês e ano, que "Dispõe sobre o processo de escolha dos dirigentes
das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II", tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 16/2020 -       faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 915, de 27 de
dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 30, do mesmo
mês e ano, que "Aprimora os procedimentos de gestão e alienação dos imóveis
da União", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 17/2020 -       faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 917, de 31 de
dezembro de 2019, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no
mesmo dia, mês e ano, que "Altera a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que
institui  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com Deficiência  -  Estatuto  da
Pessoa com Deficiência", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 18/2020 -       faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 918, de 3 de
janeiro  de  2020,  publicada,  em  Edição  Extra,  no  Diário  Oficial  da  União  do
mesmo dia,  mês e ano,  que "Cria  funções de confiança destinadas à Polícia
Federal  e  extingue  cargos  em  comissão",  tem  sua  vigência  prorrogada  pelo
período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 19/2020 -       faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 919, de 30 de
janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 31, do mesmo mês e
ano, que "Dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir  de 1º de
fevereiro de 2020", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 20/2020 -       faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 920, de 30 de
janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 31, do mesmo mês e
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ano, que "Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério do Desenvolvimento
Regional, no valor de R$ 892.000.000,00, para os fins que especifica", tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 21/2020 -       faz saber
que a Medida Provisória nº 898, de 15 de outubro de 2019, que "Altera a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, para dispor
sobre o pagamento do benefício financeiro relativo ao mês de dezembro de 2019
como abono natalino", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 24 de março
de 2020. 

6. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº  925/2020 - dispõe sobre medidas emergenciais para a
aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19. 

Medida Provisória nº 926/2020 -     altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens,  serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus. 

Medida Provisória nº 927/2020 -   dispõe sobre as medidas trabalhistas para
enfrentamento  do  estado  de  calamidade  pública  reconhecido  pelo  Decreto
Legislativo  nº  6,  de  20  de  março  de  2020 e  da  emergência  de  saúde pública  de
importância  internacional  decorrente  do  coronavírus  (Covid-19),  e  dá  outras
providências. 

Medida Provisória nº 928/2020 -   altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que  dispõe  sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020. 

Medida Provisória nº 930/2020 -  dispõe sobre o tratamento tributário incidente
sobre a variação cambial do valor de investimentos realizados por instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil em sociedade controlada domiciliada no exterior e sobre a proteção legal
oferecida  aos  integrantes  do  Banco  Central  do  Brasil  no  exercício  de  suas
atribuições e altera a  Lei  nº  12.865,  de  9  de  outubro  de  2013,  que dispõe,  dentre
outras  matérias,  sobre  os  arranjos  de  pagamento  e  sobre  as  instituições  de
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

Medida Provisória nº 931/2020 -   altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil,  a  Lei  nº  5.764,  de  16 de  dezembro de 1971,  e a  Lei  nº  6.404,  de  15 de
dezembro de 1976, e dá outras providências (sobre realização da assembleia geral ordinária
em sociedades anônimas).
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Decreto  nº  10.277/202  –  republicação  -  institui  o  Comitê  de  Crise  para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.

Decreto nº 10.278/2020 – regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º
da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho
de  2012,  para  estabelecer  a  técnica  e  os  requisitos  para  a  digitalização  de
documentos  públicos  ou  privados,  a  fim  de  que  os  documentos  digitalizados
produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais.

Decreto nº 10.279/2020 – altera o  Decreto nº  9.094,  de 17 de  julho de  2017,  que
regulamenta dispositivos da  Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre a
simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, institui
o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como instrumento suficiente e substitutivo
para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e
na obtenção de benefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da
autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao
Usuário.

Decreto nº 10.280/2020 – Altera o  Decreto nº 9.976, de 19 de agosto de 2019, que
dispõe sobre o Conselho de Participação em Fundos Garantidores de Risco de
Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas e em Operações de Crédito
Educativo.

Decreto nº  10.281/2020 – Reabre,  em favor  do Ministério  da Defesa,  crédito
extraordinário, no valor de R$ 10.601.952,00, aberto pela Medida Provisória nº
912, de 19 de dezembro de 2019.

Decreto nº  10.282/2020 -  regulamenta a Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

Decreto  nº  10.283/2020  -   institui  o  Serviço  Social  Autônomo  denominado
Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - Adaps. 

Decreto nº 10.284/2020 -   dispõe sobre a dilação do prazo de vencimento das
tarifas de navegação aérea, durante o período de enfrentamento da pandemia
da Covid-19. 

Decreto nº 10.285/2020 -  reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos que menciona. 

Decreto nº 10.286/2020 -   promulga o Acordo de Cooperação em Agricultura
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Uzbequistão, firmado em Brasília, em 28 de maio de 2009.

Decreto nº 10.287/2020 - promulga o Acordo sobre a Criação e a Implementação
de  um  Sistema  de  Credenciamento  de  Cursos  de  Graduação  para  o
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Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica dos Respectivos Diplomas
no Mercosul e Estados Associados, firmado em San Miguel de Tucumán, em 30
de junho de 2008.

Decreto nº 10.288/2020 -   regulamenta a  Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para definir as atividades e os serviços relacionados à imprensa como essenciais.

Decreto nº 10.289/2020 -   altera o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020  ,   para
instituir o Centro de Coordenação de Operações, no âmbito do Comitê de Crise
para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid19.

Decreto nº 10.291/2020 -  dispõe sobre a execução do Centésimo Nonagésimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (190PA-
ACE18), firmado pela República Federativa do Brasil, pela República Argentina,
pela República do Paraguai e pela República Oriental do Uruguai.

Decreto nº 10.292/2020 -   altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que
regulamenta  a  Lei  nº  13.979,  de  6  de  fevereiro  de  2020,  para  definir  os  serviços
públicos e as atividades essenciais (inclui casas lotéricas como serviço essencial).

Decreto nº 10.296/2020 -   dispõe sobre a Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento  do  Polo  Petrolina  e  Juazeiro  e  institui  o  seu  Conselho
Administrativo.

Decreto  nº  10.297/2020  -  dispõe  sobre  a  inclusão  do  Centro  Nacional  de
Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. no Programa Nacional de Desestatização. 

Decreto  nº  10.298/2020  -  institui  o  Conselho  Nacional  de  Secretários  de
Transportes.

Decreto nº 10.300/2020 -  altera o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, para
dispor sobre a composição do Centro de Coordenação de Operações do Comitê
de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.

Mensagem  nº  93/2020  -  Presidência  – requer  o  reconhecimento,  pelo
Congresso Nacional, da ocorrência de calamidade pública com efeitos até 31 de
dezembro de 2020, em função da pandemia do novo coronavírus, que viabilizará
o funcionamento do Estado, com os fins de atenuar os efeitos negativos para a
saúde e para a economia brasileiras. 

Resolução nº 14/2020 - Comissão de Ética Pública -  dispõe sobre a realização
de sessões da Comissão de Ética Pública - CEP em ambiente virtual e sobre o
julgamento de processos em lista.

Resolução  nº  107/2020  -  Conselho  do  Programa  de  Parcerias  e
Investimentos -   opina pela qualificação no âmbito do Programa de Parcerias de
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Investimentos da Presidência da República - PPI de empreendimentos públicos
federais do setor portuário.

Resolução  nº  110/2020  -  Conselho  do  Programa  de  Parcerias  e
Investimentos -  recomenda a qualificação no âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos  da Presidência  da  República  -  PPI  de  projetos  do setor  de
mineração. 

Portaria nº 14/2020 - Secretaria-Geral da Presidência -  altera a Portaria nº 8, de
17 de  março  de  2020,  que estabelece o regime de trabalho remoto,  em caráter
temporário  e  excepcional,  quanto  ao exercício  de  atividades por  servidores  e
empregados  públicos  dos  órgãos  da  Presidência  da  República  em  razão  do
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus - COVID-19 (institui trabalho remoto a servidores e empregados públicos dos
órgãos da Presidência da República apenas em caso de retorno do exterior, com ou sem sintomas;
nos demais  casos,  o  Ministro  ou  chefia  imediata  deverá  avaliar  caso a  caso  a  situação  para  a

respectiva concessão).

Portaria  nº  47/2020  -  Casa  Civil  -   dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros  por  transporte  aquaviário,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Portaria  nº  120/2020  -  Casa  Civil  - dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos da República Bolivariana
da  Venezuela,  conforme  recomendação  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária - Anvisa. 

Portaria  nº  125/2020  -  Casa  Civil  - dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros  oriundos  dos  países  que
relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa. 

Portaria nº  126/2020 -  Casa Civil  -  republicação -  dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos dos países
que  relaciona,  conforme  recomendação  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária – Anvisa.

Portaria  nº  133/2020  -  Casa  Civil  -  dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros  provenientes  dos  países  que
relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
Anvisa.

Portaria nº 11/2020 - Advocacia-Geral da União -  altera a Portaria nº 42, de 25 de
outubro  de  2018,  que  disciplina  os  procedimentos  relativos  à  representação
extrajudicial  da  União,  relativamente  aos  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e
Executivo federais,  este restrito à Administração Direta,  e às demais Funções
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Essenciais à Justiça, e de seus agentes públicos pela Consultoria-Geral da União
e seus órgãos de execução. 

Portaria nº 88/2020 - Advocacia-Geral da União -  prorroga a Força-Tarefa da
Advocacia-Geral da União em Defesa da Amazônia. 

Instrução  Normativa  nº  4/2020  -  Gabinete  de  Segurança  Institucional  -
dispõe sobre os requisitos mínimos de Segurança Cibernética que devem ser
adotados no estabelecimento das redes 5G. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Portaria nº 81/2020 - Gabinete da Ministra -  estabelece os procedimentos para
mensuração do Risco Estimado Associado (R) à produção primária de pescado
relativa às embarcações pesqueiras que participam da cadeia de exportação de
produtos  de  pescado  para  a  União  Europeia,  para  determinar  a  frequência
mínima de verificação de conformidade.

Portaria  nº  116/2020 -  Gabinete  da Ministra -  dispõe sobre os serviços,  as
atividades e os produtos considerados essenciais pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para o pleno funcionamento das cadeias produtivas de
alimentos e bebidas, para assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da
população  brasileira  enquanto  perdurar  o  estado  de  calamidade  pública
decorrente da pandemia da COVID-19.

Portaria  n°  531/2020  -  INCRA  -   aprova  o  Regimento  Interno  do  Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Portaria  nº  586/2020  -  Incra  -   dispõe  sobre  a  prorrogação  do  prazo  de
vencimento  dos  débitos  provenientes  da  concessão  de  crédito  de  instalação,
títulos  de  domínio  e  parcelamentos  administrativos  e  suspensão  dos  prazos
administrativos  no  âmbito  do  Incra  no  período  de  duração  da  declaração  de
Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância  Nacional,  e  dá  outras
providências.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria  nº  330/2020 -  Gabinete  do Ministro  - estabelece  o  adiamento  dos
procedimentos em razão do não cumprimento do cronograma de inscrição no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para fortalecer o
enfrentamento  da Emergência  de  Saúde Pública  de  Importância  Internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19).

Portaria nº 335/2020 - Gabinete do Ministro - estabelece medidas emergenciais
na gestão do Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de  2004 e  do  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal,
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regulamentado pelo  Decreto nº  6.135,  de 26 de junho de 2007,  em decorrência da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Portaria nº 337/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe acerca de medidas para o
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente  do  coronavírus,  COVID-19,  no  âmbito  do  Sistema  Único  de
Assistência Social.

Portaria  nº  340/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece  medidas  para  o
enfrentamento  da  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância  Nacional
decorrente de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),  no âmbito
das Comunidades Terapêuticas.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÃO

Resolução  nº  724/2020  -  Anatel  -  aprova  a  Norma  para  implantação  e
acompanhamento  de  liberdade  tarifária  no  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado
destinado ao uso do público em geral, modalidade Longa Distância Nacional. 

MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria Normativa nº 30/2020 - Gabinete do Ministro - estabelece medidas de
proteção  no  âmbito  do  Ministério  da  Defesa  e  dos  Comandos  das  Forças
Singulares para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Portaria  Normativa  nº  33/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece  as
condições,  os  atos  e  os  procedimentos  a  serem  realizados,  no  âmbito  do
Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a contratação de militar inativo,
para  o  desempenho  de  atividades  de  natureza  civil  na  administração  pública
federal. 

Portaria nº 1.232/2020 - Gabinete do Ministro - aprova a Diretriz Ministerial de
Planejamento nº 6/GM/MD, de 18 de março de 2020, que regula o emprego das
Forças Armadas em todo o território nacional para apoio às medidas deliberadas
pelo Governo Federal voltadas para a mitigação das consequências da pandemia
COVID-19, na forma do anexo a esta Portaria. 

Portaria nº 46/2020 - Comando do Exército - dispõe sobre os procedimentos
administrativos  relativos  ao  acompanhamento  e  ao  rastreamento  de  produtos
controlados pelo Exército e o Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos
Controlados pelo Exército. 

Portaria  nº  402/2020  -  Comando  da  Aeronáutica  -  dispõe  sobre  a
regulamentação e operacionalização do disposto no  Decreto  nº  10.284,  de  20  de
março de 2020, que estabelece a dilação do prazo de vencimento das Tarifas de
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Navegação Aérea, durante o período de enfrentamento da pandemia da COVID-
19.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria  nº  103/2020  -  Gabinete  do  Ministro  – dispõe  sobre  medidas
relacionadas  aos  atos  de  cobrança  da  dívida  ativa  da  União,  incluindo
suspensão, prorrogação e diferimento, em decorrência da pandemia declarada
pela Organização Mundial da Saúde relacionada ao coronavírus (COVID-19), e
dá outras providências. 

Portaria nº 519/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a Portaria RFB nº
2.189, de 6 de junho de 2017, que autoriza o Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro) a disponibilizar acesso, para terceiros, dos dados e informações
que especifica  (veda  o  acesso  ao  conjunto  de  dados e  informações  relativos  à  Nota  Fiscal
Eletrônica - NF-e por terceiros).

Portaria nº 543/2020 - Secretaria da Receita Federal -      estabelece, em caráter
temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento,
e  suspende  o  prazo  para  prática  de  atos  processuais  e  os  procedimentos
administrativos  que  especifica,  no  âmbito  da  Secretaria  Especial  da  Receita
Federal  do  Brasil  (RFB),  como  medida  de  proteção  para  enfrentamento  da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19). 

Portaria nº 575/2020 - Secretaria da Receita Federal -  transfere para Equipe
Nacional  Especializada  a  execução,  em  âmbito  nacional,  das  atividades  de
análise das condições dos convênios relativos ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), celebrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil  (RFB),  de gestão da fiscalização do ITR e de prestar  informações em
ações judiciais. 

Portaria Conjunta nº 555/2020 - Secretaria da Receita Federal -      dispõe sobre
a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões
Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  (CPEND),  em decorrência  da  pandemia
relacionada ao coronavírus (COVID-19). 

Portaria  nº  7.017/2020  -  Secretaria  de  Comércio  Exterior  -   disciplina  a
produção e divulgação dos dados estatísticos de comércio exterior. 

Portaria  nº  7.820/2020  -  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  -
estabelece as condições para transação extraordinária na cobrança da dívida
ativa da União, em função dos efeitos do coronavirus (COVID-19) na capacidade
de geração de resultado dos devedores inscritos em DAU. 
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Portaria  nº  7.821/2020  -  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  –
estabelece  medidas  temporárias  de  prevenção  ao  contágio  pelo  Novo
Coronavírus  (COVID-19),  considerando  a  classificação  de  pandemia  pela
Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  e  suspende  prazos,  no  âmbito  da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Portaria nº 7.957/2020 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - determina
que, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância
internacional  decorrente  do  coronavírus  responsável  pelo  surto  de  2019,
declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a representação da União nas
assembleias gerais das sociedades de economia mista e em outras entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe dar-se-á, exclusivamente, à distância,
por meio de sistema eletrônico.

Portaria  nº  8.024/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  -
dispõe sobre o atendimento dos segurados e beneficiários do Instituto Nacional
do Seguro Social durante o período de enfrentamento da emergência de saúde
pública  de  importância  internacional  decorrente  da  pandemia  do  coronavírus
(COVID-19). 

Portaria nº 8.153/2020 - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -  abre
processo de consulta pública para apresentação de sugestões ao conteúdo da
minuta de portaria que substituirá a Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008,
que  disciplina  os  parâmetros  e  as  diretrizes  gerais  para  organização  e
funcionamento  dos  regimes  próprios  de  previdência  social  dos  servidores
públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, para adequação à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Portaria  nº  8.281/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  -
dispõe sobre o valor do pagamento da diária ao segurado ou dependente pelo
deslocamento,  para  submeter-se  a  exame  médico-pericial  ou  processo  de
reabilitação  profissional,  em  localidade  diversa  da  de  sua  residência,  por
determinação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

Portaria  Conjunta  nº  2/2020  -  INSS  - define  procedimentos  para
implantação/reativação de benefícios por incapacidade decorrentes de decisão
judicial. 

Portaria  nº  240/2020  -  INSS  -  estabelece  os  critérios  e  disciplinar  os
procedimentos para retificação e apuração de eventuais diferenças do cálculo de
indenização. 

Portaria  nº  375/2020  -  INSS  - estabelece  medidas  para  as  unidades
descentralizadas do Instituto Nacional do Seguro Social quanto às medidas de
proteção que devem ser adotadas no atendimento ao público para prevenção ao
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID -19).
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Portaria  nº  412/2020  -  INSS  -  dispõe  sobre  a  manutenção  de  direitos  dos
segurados  e  beneficiários  do  INSS  em  razão  das  medidas  restritivas  no
atendimento ao público para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19). 

Portaria  nº  414/2020  -  INSS  -  estabelece  a  pontuação  para  aferição  da
produtividade na análise de processos e serviços de benefícios. 

Portaria  nº  231/2020  -  INSS/Diretoria  de  Benefícios  -  dispõe  sobre  a
manutenção da qualidade de segurado em decorrência da alteração do inciso I
do art. 15 da Lei n° 8.213/  19  91   (que excluiu o benefício de auxílio-acidente do rol de benefícios
que garante a manutenção da qualidade de segurado, sem limite de prazo, para quem está em gozo
de benefício).

Portaria  nº  16/2020 -  Secretaria  Especial  de Comércio  Exterior  - altera  a
Portaria  nº  19,  de  2  julho  de  2019,  que  dispõe  sobre  a  emissão  de  licenças,
autorizações, certificados e outros documentos públicos de exportação por meio
do Portal Único de Comércio Exterior do Sistema Integrado de Comércio Exterior
- SISCOMEX, para estabelecer a Licença Especial de Exportação de Produtos
para o Combate do Covid-19.

Portaria nº 17/2020 - Secretaria Especial de Comércio Exterior - autoriza a
aplicação  do  Mecanismo  de  exceção  à  Regra  de  Origem  em  caso  de
desabastecimento de insumos na Argentina, no Brasil e na Colômbia. 

Resolução nº 152/2020 -  Secretaria da Receita Federal – prorroga o prazo
para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional. 

Resolução n° 153/2020 -  Comitê Gestor do Simples Nacional  -   prorroga,
excepcionalmente,  prazos  de  declarações  do  Regime  Especial  Unificado  de
Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). 

Resolução nº 383/2020 - Superintendência de Seguros Privados (Susep) -
dispõe sobre o registro das operações de seguros, previdência complementar
aberta, capitalização e resseguros.

Resolução nº 451/2020 - Secretaria Especial de Fazenda -   define critérios
para estabelecimento anual da ordem de prioridade para instrução de processos
de novação do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. 

Resolução nº 4.784/2020 - Banco Central do Brasil - altera a Resolução nº 4.680,
de  31  de  julho  de  2018,  que  dispõe  sobre  a  metodologia  para  apuração  do
Patrimônio de Referência (PR), de que trata a Resolução nº 4.192, de 1º de março de
2013. 
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Resolução nº 4.789/2020 - Banco Central do Brasil -  define os recursos para
os  financiamentos  ao  amparo  do  Fundo  de  Defesa  da  Economia  Cafeeira
(Funcafé). 

Resolução  nº  4.790/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  -  dispõe  sobre
procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em
conta de depósitos e em conta-salário. 

Resolução nº 4.791/2020 - Banco Central do Brasil  -   altera a  Resolução nº
4.782, de 16 de março de 2020, que estabelece, por tempo determinado, em função
de eventuais impactos da Covid-19 na economia, critérios temporários para a
caracterização  das  reestruturações  de  operações  de  crédito,  para  fins  de
gerenciamento de risco de crédito.

Resolução nº 4.792/2020 - Banco Central do Brasil  -   altera a  Resolução nº
4.656, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre a sociedade de crédito direto e a
sociedade de empréstimo entre pessoas, disciplina a realização de operações de
empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica
e  estabelece  os  requisitos  e  os  procedimentos  para  autorização  para
funcionamento, transferência de controle societário,  reorganização societária e
cancelamento da autorização dessas instituições.

Resolução nº  850/2020 -  Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - institui Linha de Crédito Proger Urbano Capital de Giro, no âmbito
do Proger Urbano.

Resolução  nº  16/2020  -  Câmara  de  Comércio  Exterior  - dispõe  sobre
Incoterms e  estabelece  que nas exportações e  importações brasileiras  serão
aceitas  quaisquer  condições  de  venda  praticadas  no  comércio  internacional,
desde que compatíveis com o ordenamento jurídico nacional. 

Resolução nº 55/2020 - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização da Empresa e Negócios - CGSIM - dispõe sobre o procedimento
especial  simplificado  para  a  Empresa  Simples  de  Inovação  (Inova  Simples),
instituído pela Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019. 

Resolução nº 1.338/2020 - Conselho Nacional da Previdência - recomenda
que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS: I - fixe o teto máximo de juros
ao  mês,  para  as  operações  de  empréstimo  consignado  em  benefício
previdenciário para um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) e para as
operações realizadas por meio de cartão de crédito para dois inteiros e setenta
centésimos por  cento  (2,70%);  e  II  -  adote  as  providências  necessárias  para
elevar o prazo máximo de pagamento nas operações de empréstimo e de cartão
de  crédito  firmadas  com  instituição  financeira,  relativas  à  oferta  de  crédito
consignado ao aposentado e pensionista do INSS, para o limite de 84 (oitenta e
quatro) parcelas mensais e sucessivas. 
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Instrução Normativa nº 3/2020 - Secretaria do Tesouro Nacional - apresenta
os  principais  conceitos  relacionados  à  habilitação  e  utilização  do  Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI. 

Instrução Normativa nº 22/2020 - Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal - estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente  do  COVID-19,  relacionadas  ao  processo  de  recadastramento  de
aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis.

Instrução Normativa nº  23/2020 -  Secretaria de Gestão e Governança do
Patrimônio da União -  estabelece as diretrizes e procedimentos das atividades de
fiscalização dos imóveis da União. 

Instrução Normativa nº 27/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital -  altera a  Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de
2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Instrução Normativa nº 28/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital -  estabelece orientações aos órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto à
autorização para o serviço extraordinário, à concessão do auxíliotransporte, do
adicional noturno e dos adicionais ocupacionais aos servidores e empregados
públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados
de suas atividades presenciais, nos termos da Instrução Normativa nº 19, de 12 de
março de 2020, e dá outras providências. 

Instrução  Normativa  nº  77/2020  -  Departamento  Nacional  de  Registro
Empresarial  e  Integração  -  dispõe  sobre  os  pedidos  de  autorização  para
funcionamento  de  filial,  agência,  sucursal  ou  estabelecimento  no  País,  por
sociedade empresária estrangeira, bem como revoga as Instruções Normativas
DREI nºs  7, de 5 de dezembro de 2013;  25, de 10 de setembro de 2014;  49,  de 2 de
outubro de 2018; e 59, de 15 de abril de 2019. 

Instrução Normativa nº 1.926/2020 - Secretaria da Receita Federal -  aprova a
atualização da Coletânea dos pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se
refere a Instrução Normativa RFB nº 1.747, de 28 de setembro de 2017.

Instrução Normativa nº 1.927/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a
Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação.
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Instrução Normativa nº 1.929/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a
Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação. 

Instrução  Normativa  nº  106/2020  -  INSS  - altera  dispositivos  da  Instrução
Normativa  INSS/PRES  nº  28,  de  16  de  maio  de  2008,  que  trata  dos critérios  e
procedimentos  operacionais  relativos  à  consignação  de  descontos  para
pagamento de empréstimos e cartão de crédito,  contraídos nos benefícios da
Previdência Social.

Circular  nº  598/2020  -  Superintendência  de  Seguros  Privados  (Susep)  -
dispõe  sobre  autorização,  funcionamento  por  tempo  determinado,  regras  e
critérios  para  operação  de  produtos,  transferência  de  carteira  e  envio  de
informações  das  sociedades  seguradoras  participantes  exclusivamente  de
ambiente  regulatório  experimental  (Sandbox  Regulatório)  que  desenvolvam
projeto  inovador  mediante  o  cumprimento  de  critérios  e  limites  previamente
estabelecidos. 

Circular nº 893/2020 - Caixa Econômica Federal -  dispõe sobre a suspensão
da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS referente às competências março, abril e maio de 2020, diferimento dos
respectivos  valores  sem  incidência  de  multa  e  encargos,  regularidade  do
empregador junto ao FGTS e dá outras providências. 

Circular nº 897/2020 - Caixa Econômica Federal -  dispõe sobre a suspensão
da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS referente às competências março, abril e maio de 2020, diferimento dos
respectivos  valores  sem  incidência  de  multa  e  encargos,  regularidade  do
empregador junto ao FGTS e dá outras providências. 

Circular  nº  3.989/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  - dispõe  sobre  a
transparência de informações para os usuários finais e participantes dos arranjos
de pagamentos de que tratam a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e a Circular nº
3.682, de 4 de novembro de 2013; estabelece prazo mínimo para manifestação dos
participantes  de  arranjos  de  pagamentos  sobre  propostas  de  alteração  dos
regulamentos  desses  arranjos;  e  institui  o  BR  Code,  padrão  de  código  de
resposta rápida (QR Code) a ser utilizado pelos arranjos que façam uso desta
tecnologia para a iniciação de pagamentos. 

Circular nº 3.990/2020 - Banco Central do Brasil - dispõe sobre os critérios e
as  condições  para  a  prática  de  operações  compromissadas  em  moeda
estrangeira pelo Banco Central do Brasil.

Circular  nº  3.991/2020 -  Bacen -  dispõe sobre o horário  de atendimento ao
público  nas  dependências  das  instituições  financeiras  e  demais  instituições
autorizadas  a  funcionar  pelo  Banco  Central  do  Brasil  enquanto  perdurar  a
situação de risco à saúde pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 
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Ato  Declaratório  Executivo  nº  13/2020  -  Subsecretaria-Geral  da  Receita
Federal - dispõe sobre o preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  e  Informações  à  Previdência  Social  (GFIP)
referente  a  trabalhadores  com apenas  um vínculo  empregatício  que  prestam
serviço em mais de um tomador e que devem ser informados em um mesmo
movimento  do  Sistema Empresa  de  Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Sefip).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 343/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre a substituição das
aulas  presenciais  por  aulas  em meios  digitais  enquanto  durar  a  situação  de
pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

Portaria nº 345/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria MEC nº 343, de 17
de  março  de  2020,  autorizando,  em  caráter  excepcional,  a  substituição  das
disciplinas  presenciais,  em  andamento,  por  aulas  que  utilizem  meios  e
tecnologias de informação e comunicação, por instituição de educação superior
integrante do sistema federal de ensino, vedando a aplicação da substituição às
práticas profissionais de estágios e de laboratório.

Portaria nº  356/2020 -  Gabinete  do Ministro - dispõe sobre a  atuação dos
alunos  dos  cursos  da  área  de  saúde  no  combate  à  pandemia  do  COVID19
(coronavírus). 

Portaria  nº  34/2020  -  Fundação  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de
Pessoal de Nível Superior (Capes) - dispõe sobre as condições para fomento a
cursos de pós-graduação stricto sensu pela Diretoria de Programas e Bolsas no
País da CAPES. 

Portaria  nº  36/2020  -  Fundação  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de
Pessoal de Nível Superior (Capes) - dispõe sobre a suspensão excepcional dos
prazos  para  defesa  de  dissertação  ou  tese  no  âmbito  dos  programas  de
concessão de bolsas da Capes. 

Portaria nº 190/2020 -  Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) - prorroga por 30 dias a efetivação dos contratos do FIES relativos aos 1º
semestre de 2020.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Resolução  nº  2/2020  -  Conselho Nacional  das  Autoridades  dos  Portos -
emite  orientação  aos  órgãos  e  entidades  públicos  nos  portos  organizados  e
instalações  portuárias  sobre  a  atuação  na  área  de  segurança  e  vigilância
sanitária, em virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19).
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Resolução  nº  5.875/2020  -  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres
(ANTT) - dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019/2020, no âmbito do serviço de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros. 

Resolução  nº  5.879/2020  -  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres
(ANTT)  -  dispõe  sobre  a  flexibilização  de  prazos  para  cumprimento  de
obrigações contratuais e regulatórias, em razão da emergência de saúde pública
de  importância  internacional  decorrente  do  coronavírus,  no  âmbito  da
infraestrutura  e  serviço  de  transporte  ferroviário  de  cargas  e  do  transporte
rodoviário de cargas e de passageiros, e dá outras providências. 

Instrução Normativa nº 9/2020 - Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte  (DNIT)  -  estabelece  aos  expedidores  os  procedimentos  e  as
orientações para o cadastro e informações de rotas dos fluxos de transporte de
produtos perigosos ao DNIT.

Deliberação nº 186/2020 - Conselho Nacional de Trânsito (Contran) -      dispõe
sobre  o  procedimento  de  expedição  das  notificações  de  autuação  e  de
penalidade,  enquanto  perdurar  a  interrupção  dos  prazos  mencionados  na
Deliberação CONTRAN nº 185, de 19 de março de 2020.

Deliberação  nº  188/2020  -  Conselho  Nacional  de  Trânsito  (Contran)  -
prorroga o prazo para a entrada em vigor da Resolução CONTRAN nº 689, de 27 de
setembro de 2017, para os aspectos relacionados ao Sistema do Registro Nacional
de Gravames (RENAGRAV). 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria Interministerial nº 5/2020 - Gabinetes dos Ministros da Justiça e da
Saúde - dispõe sobre  a  compulsoriedade  das medidas de enfrentamento  da
emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Portaria Interministerial nº 7/2020 - Gabinetes dos Ministros da Justiça e da
Saúde - dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema
Prisional. 

Portaria nº 87/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a concessão e os
procedimentos de autorização de residência à pessoa que tenha sido vítima de
tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por
sua condição migratória. 

Portaria nº 135/2020 - Gabinete do Ministro - estabelece padrões mínimos de
conduta  a  serem  adotados  em  âmbito  prisional  visando  a  prevenção  da
disseminação do COVID-19.
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Portaria nº 136/2020 - Gabinete do Ministro -  regulamenta os procedimentos e
os critérios para transferência obrigatória  de recursos do Fundo Penitenciário
Nacional - Funpen, aos fundos penitenciários dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como a aplicação e a prestação de contas desses recursos,
nos termos do art. 3º-A da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994. 

Portaria nº 138/2020 - Gabinete do Ministro -  autoriza a utilização excepcional
dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública repassados no exercício
de 2019, na forma da  Portaria  nº  793,  de  24  de  outubro  de  2019,  para ações de
segurança  pública  e  defesa  social  necessárias  ao  combate  emergencial  dos
efeitos decorrentes da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) 

Portaria nº 143/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a possibilidade de
reformulação e revisão de planos de aplicação dos recursos associados aos
programas previstos no § 2º do art. 3º A da Lei Complementar nº 79, de 1994, como
medida excepcional para enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19)
no sistema prisional brasileiro. 

Portaria  nº  149/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  dispõe  sobre  restrição
excepcional  e  temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros,  conforme
recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 

Portaria  nº  152/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -   dispõe  sobre  a  restrição
excepcional  e  temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros,  conforme
recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Portaria  nº  5/2020  -  Departamento  Penitenciário  Nacional  (Depen)  -
suspende as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais,
de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas realizadas nas Penitenciárias
Federais  do  Sistema  Penitenciário  Federal  do  Departamento  Penitenciário
Nacional  como forma de prevenção,  controle  e contenção de riscos do Novo
Coronavírus.

MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

Portaria nº 683/2020 -  Gabinete da Ministra - dispõe sobre a instituição de
comitê técnico para elaboração de iniciativas de promoção e defesa dos Direitos
Humanos,  considerando  a  situação  de  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Resolução nº 1/2020 - Conselho Nacional de Direitos Humanos -  aprova o
Relatório  da  Missão  Emergencial  a  Alter  do  Chão,  no  Estado  do  Pará,  do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH. 

Resolução nº 2/2020 - Conselho Nacional de Direitos Humanos -  opina pela
rejeição da Medida Provisória nº 910, de 10 de dezembro de 2019. 
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Resolução nº 3/2020 - Conselho Nacional de Direitos Humanos -   aprova o
Relatório da Missão a Curitiba, no Estado do Paraná, do Conselho Nacional dos
Direitos Humanos – CNDH - Missão a Curitiba: Violações dos Direitos Humanos
da População em Situação de Rua, ocorrida em outubro de 2019.

Resolução nº  5/2020 -  Conselho Nacional  de Direitos Humanos -   dispõe
sobre Diretrizes Nacionais para uma Política Pública sobre Direitos Humanos e
Empresa.

Resolução nº 6/2020 - Conselho Nacional de Direitos Humanos -  recomenda
a aprovação da PEC 309/2013, que "altera o § 8º do Art. 195 da Constituição Federal,
para dispor sobre a contribuição para a seguridade social do catador de material
reciclável que exerça suas atividades em regime de economia familiar" e sua
aprovação. 

Resolução nº 7/2020 - Conselho Nacional de Direitos Humanos - recomenda
a não aprovação pelo Congresso Nacional do  “Plano Mais Brasil” com as PECs
186, 187 e 188. 

Resolução n° 8/2020 - Conselho Nacional de Direitos Humanos -  recomenda
que  seja  revogado  o  Decreto  nº  10.252  de  20  de  fevereiro  de  2020 que  muda
significativamente a estrutura do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) e que como consequência extinguiu o Programa Nacional de
Educação  na  Reforma  Agrária  (Pronera),  o  programa  Trra  Sol  e  outros
programas que davam incentivos aos assentados, quilombolas e comunidades
extrativistas. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 414/2020 - Gabinete do Ministro - autoriza a habilitação de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo
dos pacientes COVID-19. 

Portaria nº 430/2020 - Gabinete do Ministro - estabelece incentivo financeiro
federal  de  custeio  no  âmbito  da  Atenção  Primária  à  Saúde,  em  caráter
excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário
estendido das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de
Saúde (UBS) no país, para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 

Portaria  nº  454/2020 -  Gabinete  do Ministro  -  declara,  em todo o  território
nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). 

Portaria n° 467/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe, em caráter excepcional e
temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e
operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública
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de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, decorrente da epidemia de COVID-19. 

Portaria nº 488/2020 - Gabinete do Ministro -   dispõe sobre a aplicação de
emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde
(SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional  de Saúde aos
Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de
2020. 

Portaria nº 492/2020 - Gabinete do Ministro -  institui a Ação Estratégica "O
Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde, para o
enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 561/2020 - Gabinete do Ministro -       autoriza a utilização de leitos de
hospitais  de  pequeno  porte  para  cuidados  prolongados  em atendimento  dos
pacientes  crônicos  oriundos  de  Unidade  de  Terapia  Intensiva  e  leitos  de
enfermaria de hospitais de referência ao COVID-19. 

Portaria nº 568/2020 - Gabinete do Ministro -   autoriza a habilitação de leitos
de  Unidade  de  Terapia  Intensiva  Adulto  para  atendimento  exclusivo  dos
pacientes COVID-19.

Portaria nº 580/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a Ação Estratégica
"O Brasil Conta Comigo - Residentes na área de Saúde", para o enfrentamento à
pandemia do coronavírus (COVID-19). 

Portaria Conjunta nº 5/2020 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde -
aprova o Protocolo Clínico  e Diretrizes Terapêuticas  da Artrite  Reumatoide e
Artrite Idiopática Juvenil. 

Portaria nº 6/2020 - Secretaria de Vigilância em Saúde - Instituto Evandro
Chagas  -  autoriza  a  criação  do  Programa  do  Colaborador  Voluntário,  não
remunerado, no âmbito do Instituto Evandro Chagas (IEC/SVS/MS).

Portaria nº 245/2020 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde -  inclui
procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento
exclusivo de pacientes com diagnóstico de infecção pelo COVID-19.

Portaria nº 247/2020 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde -  altera
atributos  de  procedimentos  na  Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. 

Resolução Normativa nº 452/2020 - Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) -   dispõe sobre o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos
Privados de Assistência à Saúde e Altera a Resolução Normativa - RN nº 124, de 30
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de março de 2006, que dispõe sobre a Aplicação de Penalidades para as Infrações
à Legislação de Planos Privados de Assistência à Saúde. 

Resolução RDC nº 347/2020 - Anvisa – republicação -  define os critérios e os
procedimentos  extraordinários  e  temporários  para  a  exposição  à  venda  de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de
saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

Resolução RDC nº 348/2020 - Anvisa – define os critérios e os procedimentos
extraordinários  e  temporários  para  tratamento  de  petições  de  registro  de
medicamentos,  produtos  biológicos  e  produtos  para  diagnóstico  in  vitro  e
mudança  pós-registro  de  medicamentos  e  produtos  biológicos  em virtude  da
emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus.

Resolução RDC nº 349/2020 - Anvisa – define os critérios e os procedimentos
extraordinários e temporários para tratamento de petições de regularização de
equipamentos  de  proteção  individual,  de  equipamentos  médicos  do  tipo
ventilador  pulmonar  e  de  outros  dispositivos  médicos  identificados  como
estratégicos  pela  Anvisa,  em  virtude  da  emergência  de  saúde  pública
internacional decorrente do novo Coronavírus e dá outras providências.

Resolução RDC nº 350/2020 - Anvisa – define os critérios e os procedimentos
extraordinários  e  temporários  para  a  fabricação  e  comercialização  de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais  sem prévia autorização da
Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública
internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

Resolução  RDC  nº  352/2020  -  Anvisa  -  republicação  -   dispõe  sobre  a
autorização prévia  para  fins  de  exportação de cloroquina e  hidroxicloroquina,
azitromicina e seus sais destinados ao combate da Covid-19. 

Resolução RDC nº 353/2020 - Anvisa - delega ao Órgão de Vigilância Sanitária
ou equivalente nos Estados e no Distrito Federal a competência para elaborar a
recomendação  técnica  e  fundamentada  relativamente  ao  estabelecimento  de
restrições excepcionais e temporárias por rodovias de locomoção interestadual e
intermunicipal. 

Resolução RDC nº 354/2020 - Anvisa -  altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC nº  351,  de 20 de março de  2020,  liberando as substâncias CLOROQUINA e
HIDROXICLOROQUINA, bem como os medicamentos que as contenham, dos
controles estabelecidos.

Resolução RDC nº 355/2020 - Anvisa - dispõe sobre a suspensão dos prazos
processuais  afetos  aos  requerimentos  de  atos  públicos  de  liberação  de
responsabilidade  da  Anvisa  em  virtude  da  emergência  de  saúde  pública
internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2020&jornal=602&pagina=5&totalArquivos=6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20351-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20351-ANVISA.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2020&jornal=602&pagina=5&totalArquivos=6
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2020&jornal=602&pagina=5&totalArquivos=6
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=24/03/2020&totalArquivos=3
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-350-de-19-de-marco-de-2020-249028045
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-349-de-19-de-marco-de-2020-249028270
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2020&jornal=515&pagina=59&totalArquivos=125
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/03/2020&jornal=515&pagina=80&totalArquivos=87
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Nzkw
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Nzkw


Resolução RDC nº 356/2020 - Anvisa - republicação - dispõe, de forma extraordinária
e temporária, sobre os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de
dispositivos  médicos  identificados  como  prioritários  para  uso  em serviços  de
saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao
SARS-CoV-2.

Resolução  RDC  nº  357/2020  -  Anvisa  -  estende,  temporariamente,  as
quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial permitidas
em  Notificações  de  Receita  e  Receitas  de  Controle  Especial  e  permite,
temporariamente, a entrega remota definida por programa público específico e a
entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude
da  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  (ESPII)
relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Resolução RDC nº 358/2020 - Anvisa -     dispõe sobre os requisitos sanitários
para  a  importação  realizada  por  pessoa  física  pela  modalidade  de  remessa
postal,  remessa  expressa  e  bagagem acompanhada  durante  a  pandemia  do
Novo Coronavírus.

Resolução RDC nº 360/2020 - Anvisa - altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC n°  304,  de  17  de  setembro  de  2019,  que dispõe sobre as Boas Práticas de
Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos.

Aviso de  Chamamento  Público  -   O presente  chamamento  tem por  objeto
disciplinar  o  processamento  e  recebimento  de  doação  de  bens,  serviços  ou
direitos  destinados  ao  enfrentamento  da  emergência  em  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). O recebimento
de bens, serviços ou direitos previstos neste chamamento deverá ser formalizado
em processo  administrativo  próprio,  devendo  dele  constar  todos  os  dados  e
documentos pertinentes a este Chamamento Público. Em decorrência da doação
realizada, será lavrado o respectivo termo de doação, ao qual será dada a devida
publicidade,  sendo  igualmente  publicizada  a  destinação  daquela.  Serão
considerados  doadores  quaisquer  pessoas,  física  ou  jurídica,  nacional  ou
estrangeira, organização internacional ou países com os quais o Brasil mantenha
relações  diplomáticas.  Para  doações  de  bens  deverá  ser  observada  a  sua
descrição  detalhada  e  a  comprovação  da  legítima  propriedade  deste,
acompanhada da documentação fiscal correspondente, bem como da indicação
de seu valor  atualizado.  Caso não seja  possível  apresentar  a  documentação
fiscal  correspondente,  deverá  ser  apresentada  declaração  de  propriedade
acompanhada de informação do valor estimado atualizado do bem ofertado em
doação.  Para  as  doações  de  serviços  ou  direitos  deverá  ser  apresentada
declaração contendo a descrição detalhada do serviço ou direito ofertado e seu
valor  estimado  atualizado.  O  objeto  da  doação  deverá  estar  livre  e
desembaraçado e deverá ter seu agendamento de entrega realizado junto ao
Departamento  de  Logística,  por  meio  do  endereço  de  e-mail
juntoscontracovid19@saude.gov.br. 
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Portaria  nº  117/2020 -  Gabinete  do Ministro  - institui  o  Comitê  Setorial  de
Crise,  no âmbito  do Ministério  de Minas e Energia,  para articular,  coordenar,
monitorar, orientar e supervisionar as providências e medidas a serem adotadas
pela  Administração  Central  deste  Ministério,  pelos  Órgãos  e  Entidades
vinculadas, bem como pelos Agentes dos Setores cujas atividades são reguladas
pelas Agências afetas a esta Pasta. 

Resolução Normativa nº 878/2020 -  Agência Nacional  de Energia Elétrica
(Aneel)  -   estabelece medidas para preservação da prestação do serviço público de
distribuição  de  energia  elétrica  em  decorrência  da  calamidade  pública  atinente  à
pandemia de coronavírus - COVID-19  (veda o corte de fornecimento de energia elétrica por
inadimplência durante o estado de calamidade pública). 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria nº 743/2020 - Gabinete do Ministro -  estabelece rito específico para o
reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes
federados,  decorrentes  de  desastre  relacionado  à  contaminação  pelo  novo
coronavírus (Covid-19). 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria  nº  143/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece  o  formato  para
Declaração de informações referente à receita líquida obtida com a exploração
econômica de produto acabado ou material  reprodutivo oriundo do patrimônio
genético ou do conhecimento tradicional associado; e revoga a  Portaria MMA nº
165, de 28 de maio de 2018.

Instrução Normativa  n°  12/2020  -  Ibama -  prorroga  o  prazo regular  para  a
entrega  do  Relatório  Anual  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras de Recursos Ambientais - RAPP de 2020 (ano-base 2019). 

7. CONSELHOS FEDERAIS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA

Portaria n° 1/2020 - dispõe sobre o Cadastro Nacional de Profissional Voluntário
do Conselho Federal de Biomedicina – CFBM.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Resolução nº 631/2020 -   altera, em caráter excepcional, "ad referendum" do
Plenário do Cofen, em virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19,
os  processos  administrativos  de  atendimento  ao  profissional  referentes  ao
registro  de  títulos,  concessão  de  inscrição,  inscrição  remida,  suspensão  de
inscrição,  cancelamento  e  reinscrição,  inscrição  secundária,  substituição  e
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renovação da carteira profissional de identidade e transferência de inscrição, e
dá outras providências.

Resolução nº 633/2020 -  normatiza, "ad referendum" do Plenário do Cofen, até
ulterior decisão, a atuação dos profissionais de enfermagem no Atendimento Pré-
hospitalar (APH) móvel Terrestre e Aquaviário, quer seja na assistência direta e
na Central de Regulação das Urgências (CRU).

Resolução nº 634/2020 -  autoriza e normatiza, "ad referendum" do Plenário do
Cofen,  a  teleconsulta  de  enfermagem  como  forma  de  combate  à  pandemia
provocada  pelo  novo  coronavírus  (Sars-Cov-2),  mediante  consultas,
esclarecimentos,  encaminhamentos  e  orientações  com  uso  de  meios
tecnológicos, e dá outras providências.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

Resolução nº 568/2020 -   dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo em Triagem
Auditiva Neonatal Universal. 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Resolução nº 2.272/2020 -   revoga a  Resolução CFM nº 1.950/2010, e estabelece
critérios quanto à atuação de médicos na área craniomaxilofacial, à luz da Lei nº
12.842, de 10 de julho de 2013. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Resolução nº 4/2020 -  dispõe sobre regulamentação de serviços psicológicos
prestados por meio de Tecnologia da Informação e da Comunicação durante a
pandemia do COVID-19. 

Voltar ao topo

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4-de-26-de-marco-de-2020-250189333
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12842.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1950_2010.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/03/2020&jornal=515&pagina=84&totalArquivos=87
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/03/2020&jornal=515&pagina=84&totalArquivos=87
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/03/2020&jornal=515&pagina=117&totalArquivos=122
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2020&jornal=515&pagina=100&totalArquivos=102

