
Edição nº 625 – 05/05/2020
(Período 28 de abril a 5 de maio de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Resolução nº 677/2020 -  Presidência -  estabelece medidas de médio prazo
para gestão das atividades do Tribunal  (estabelece  modelo  diferenciado  de  gestão  de
atividades voltado para a entrega de resultados nos trabalhos realizados nos formatos presencial e à

distância, a ser aplicado entre 1º de junho de 2020 e 31 de janeiro de 2021).

Resolução nº 678/2020 -  Presidência -  prorroga a suspensão de prazos de
processos  físicos  e  estabelece  novas  medidas  preventivas  ao  COVID-19  no
Supremo Tribunal Federal (dentre as medidas, prorroga até 15 de maio de 2020 a suspensão
dos prazos processuais de processos físicos e torna obrigatório o uso de máscaras faciais para o
ingresso,  permanência  e  circulação  nas  instalações  do  Supremo  Tribunal  Federal,  bem  como

submete a controle de temperatura corporal todas as pessoas que ingressarem no STF).

Resolução nº 679/2020 - Presidência -  torna público as tabelas de cargos em
comissão  e  de  funções  comissionadas  do  Quadro  de  Pessoal  do  Supremo
Tribunal Federal. 

Resolução nº 680/2020 - Presidência -  organiza os processos de trabalho nas
unidades administrativas do Supremo Tribunal Federal.

Portaria nº 31/2020 - Presidência - dispensa, a pedido, a contar de 1° de maio
de 2020,  o  Desembargador  Federal  Fernando Quadros da Silva,  do  Tribunal
Regional Federal da 4° Região, da atuação como Juiz Instrutor no Gabinete do
Ministro Edson Fachin. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Resolução  nº  10/2020  –  Presidência  - atualiza  medidas  estabelecidas  nas
Resoluções STJ/GP nº 4/2020 e 5/2020.

https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200429_106.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/140829/Res_5_2020_PRE.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/140754/Res_4_2020_PRE.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/05/2020&jornal=529&pagina=47&totalArquivos=54
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200430_108.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200430_108.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200429_106.pdf


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Provimento  nº  1/2020  -  Corregedoria-Geral  -  torna  pública  relação  de
localidades a serem submetidas a revisão de eleitorado com coleta de dados
biométricos, pertinente ao Programa de Identificação Biométrica 2019-2020.

Portaria nº 237/2020 - TRE/PR -  transfere para 11 de maio de 2020, segunda-
feira, as comemorações alusivas ao dia 11 de agosto, data histórica que marca a
instalação dos cursos jurídicos no país e o Dia do Advogado. 

Portaria nº 238/2020 - TRE/PR -      prorroga, por prazo indeterminado, a vigência
das  medidas  previstas  nas  Portarias  nº  199/2020 e  210/2020 deste  Tribunal;
restabelece, a partir de 4 de maio de 2020, a contagem dos prazos processuais
dos feitos que tramitam em meio eletrônico e dá outras providências. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Resolução nº 315 – Presidência - dispõe sobre a padronização do conjunto de
identificação de magistrado do Poder Judiciário.

Resolução nº 316 – Presidência - institui o Dia da Memória do Poder Judiciário
e dá outras providências.

Provimento  nº  78/2020  –  Corregedoria  Nacional  - dispõe  sobre  a
incompatibilidade da atividade notarial e de registro com o exercício simultâneo
de mandato eletivo e dá outras providências.

Portaria nº 30/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre o trabalho remoto,
em caráter  emergencial  e  provisório,  no âmbito  da Corregedoria  Nacional  de
Justiça,  em razão da observância das medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Nota Técnica Conjunta nº 1/2020 – CNJ/CNMP - referente à destinação de
recursos do Fundo Penitenciário Nacional em face da decretação de Emergência
de Saúde Pública de Importância Nacional para o novo Coronavírus – Covid-19.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Portaria nº 188/2020 – Presidência – dispõe sobre a ampliação do prazo para
concessão de trabalho remoto aos servidores do CJF.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria  nº  404/2020  –  Corregedoria  Regional  - concede  voto  de  louvor  a
magistrados da Subseção Judiciária de Umuarama pela iniciativa de auxílio à 3ª
Vara Federal de Umuarama, SJPR.

Portaria nº 415/2020 – presidência - designa o juiz federal José Luis Luvizetto
Terra como Coordenador do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/arquivos/portaria-210-2020-estabelece-medidas-temporarias-preventivas-a-disseminacao-do-novo-coronavirus/rybena_pdf?file=http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/arquivos/portaria-210-2020-estabelece-medidas-temporarias-preventivas-a-disseminacao-do-novo-coronavirus/at_download/file
http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/arquivos/tre-pr-portaria-199-2020-covid-complementacao-de-medidas/rybena_pdf?file=http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/arquivos/tre-pr-portaria-199-2020-covid-complementacao-de-medidas/at_download/file
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Mai/5/saude/portaria-no-238-2020-prorroga-por-prazo-indeterminado-a-vigencia-das-medidas-previstas-nas-portarias
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Mai/4/diario-da-justica-eletronico-tres-destaques/portaria-no-237-2020-transfere-as-comemoracoes-alusivas-ao-dia-11-de-agosto-de-2020-no-ambito-da-jus
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Mai/4/diario-da-justica-eletronico-tse/republicacao-provimento-no-1-de-6-de-fevereiro-de-2020-torna-publica-relacao-de-localidades-a-serem-


Resolução nº 26/2020 – Presidência - dispõe sobre alterações na estrutura
organizacional de Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Provimento  nº  89/2020  –  Corregedoria  Regional  - revoga  o  artigo  12  do
Provimento nº 46/2016, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região
(Art. 12.Verificando a situação econômica do preso, o Magistrado poderá estabelecer, entre as condições, a obrigação de
pagamento dos custos mensais do monitoramento, mediante prévio depósito.§ 1º.Na hipótese do caput, os valores ficarão
depositados em conta à disposição do Juízo e, com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação penal, serão
levantados pelo réu em caso de absolvição, ou convertidos em renda da União, em caso de condenação.§ 2º.Existindo
convênio  que  importe  assunção  partilhada  dos  custos  da  disponibilização  do  serviço  à  Justiça  Federal,  os  valores
arrecadados serão repassados na mesma proporção definida pelo convênio).

Edital  nº  4/2020  –  Concurso  Público  para  Servidores  – retifica  Edital  nº
3/2020, reposiciona e insere candidatos em lista.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Edital  –  Direção do Foro da SJPR - torna público que serão realizadas as
INSPEÇÕES  ORDINÁRIAS  DO  ANO  DE  2020  na  SEÇÃO  JUDICIÁRIA DO
PARANÁ,  de 18 a 22 de maio,  conforme dispõe o artigo  53 da  Consolidação
Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região - Provimento 62/2017.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

Portaria nº 430/2020 – Direção do Foro da SJSC - divulga que os trabalhos da
Inspeção Ordinária 2020 junto às VARAS FEDERAIS, às TURMAS RECURSAIS
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS e às CENTRAIS DE MANDADOS da
Seção Judiciária de Santa Catarina ocorrerão no período de 18 a 22 de maio de
2020.

2. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Portaria  nº  1.055/2020 -  Secretaria  Federal  de  Controle  Interno -  aprova a
"Orientação Prática: Plano de auditoria interna baseado em riscos".

Instrução Normativa nº  10/2020 -  Secretaria  Federal  de Controle  Interno -
aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da
Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

3. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Instrução Normativa nº 84/2020 -     estabelece normas para a tomada e prestação
de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal,
para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da
Lei  8.443,  de  1992,  e  revoga  as  Instruções  Normativas  TCU  63 e  72,  de  1º  de
setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente. 

4. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 29/2020 -  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 924, de 13 de março de
2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia, mês

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv924.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv924.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=30/04/2020&totalArquivos=105
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:tribunal.contas.uniao;camara.1:acordao;relacao:2013-01-29;72
http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/arquivos/instrucao-normativa-tcu-no-63-de-1o-de-setembro-de-2010.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2020&jornal=515&pagina=98&totalArquivos=105
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=59&totalArquivos=61
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/05/2020&jornal=515&pagina=85&totalArquivos=96
https://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/apg_rrt_consolida_correg_01_04.htm
https://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/apg_rrt_consolida_correg_01_04.htm
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000001897711&id_orgao_publicacao=1


e ano, que "Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação e
da Saúde, no valor de R$ 5.099.795.979,00, para os fins que especifica", tem
sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

5. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº 959/2020 - estabelece a operacionalização do pagamento
do  Benefício  Emergencial  de  Preservação  do  Emprego  e  da  Renda  e  do
benefício emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril
de  2020,  e prorroga a  vacatio  legis da  Lei  nº  13.709,  de  14  de  agosto de  2018,  que
estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. 

Medida  Provisória  nº  960/2020  -  prorroga  os  prazos  de  suspensão  de
pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de
drawback,  que tenham sido  prorrogados por  um ano pela  autoridade fiscal  e
tenham termo em 2020. 

Decreto nº 10.328/2020 -  altera o  Decreto nº 8.690, de 11 de março de 2016,  que
dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do
sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal. 

Decreto nº 10.329/2020 - republicação - 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.

Decreto  nº  10.330/2020  -  dispõe  sobre  a  qualificação  de  empreendimentos
públicos federais  do setor  portuário,  no âmbito  do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República. 

Decreto  nº  10.331/2020  -  dispõe  sobre  a  qualificação  de  unidades  de
conservação  no  âmbito  do  Programa  de  Parcerias  de  Investimentos  da
Presidência  da  República  e  sobre  a  sua  inclusão  no  Programa  Nacional  de
Desestatização  (concede  à  iniciativa  privada  serviços  públicos  de  apoio  à  visitação,  à
conservação,  à  proteção  e  à  gestão das unidades:  Parque Nacional  de  Aparados da Serra,  nos
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e Parque Nacional da Serra Geral, nos Estados do
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina). 

Decreto nº 10.332/2020 -  institui a Estratégia de Governo Digital para o período
de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

Decreto nº 10.333/2020 - aprova o Regulamento do Fundo de Desenvolvimento
Social. 

Decreto nº 10.334/2020 -  altera o  Decreto nº  9.058,  de  25 de  maio de  2017,  que
dispõe  sobre  a  distribuição  do  quantitativo  de  Gratificações  Temporárias  das
Unidades  dos  Sistemas  Estruturadores  da  Administração  Pública  Federal  -
GSISTE e define os procedimentos a serem observados para a sua concessão.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9058.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=105
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=30/04/2020&totalArquivos=105
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=61
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=61
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=61
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/05/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=204
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8690.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=61
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=04/05/2020&totalArquivos=204
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=29/04/2020&totalArquivos=1


Decreto nº 10.335/2020 - altera o Decreto nº 5.621, de 16 de dezembro de 2005, que
regulamenta a  Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação. 

Portaria Interministerial  nº 203/2020 -  Casa Civil  -  dispõe sobre a restrição
excepcional  e  temporária  de  entrada no País  de  estrangeiros,  por  via  aérea,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Portaria  nº  204/2020  -  Casa  Civil  -  dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, por
via  terrestre,  conforme  recomendação  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária - Anvisa. 

Portaria nº 34/2020 - Gabinete de Segurança Institucional – determina que a
instauração e o julgamento do processo disciplinar de ato que, em tese, configure
falta funcional de militar das Forças Armadas posto à disposição da Presidência
da República, serão procedidos pelo Oficial General de maior nível hierárquico da
ativa lotado no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
à exceção do Secretário-Executivo do órgão.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Resolução nº 13/2020 - Serviço Florestal Brasileiro -   posterga o pagamento
da parcela trimestral 1/2020 dos contratos de concessão florestal, tendo em vista
a busca pela mitigação dos impactos econômicos da emergência internacional de
saúde causada pela COVID-19. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 368/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe acerca do atendimento do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único,
disposto pelo  Decreto nº  6.135, de 26 de junho de 2007,  no Distrito Federal e nos
municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de
emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal
ou  Federal,  inclusive  a  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância
Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 369/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe acerca do atendimento do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único,
disposto pelo  Decreto nº  6.135, de 26 de junho de 2007,  no Distrito Federal e nos
municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de
emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal
ou  Federal,  inclusive  a  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância
Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 63/2020 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Social -  dispõe
acerca da operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial  de
recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/05/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=204
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=04/05/2020&totalArquivos=204


rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo
coronavírus, COVID-19. 

Instrução  Normativa  nº  6/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece
procedimentos  extraordinários  referentes  aos  parcelamentos  de  débitos
regulados  pelo  art.  64  da  Instrução  Normativa  nº  2,  de  23  de  abril  de  2019,  do
Ministério da Cidadania, em razão da Covid-19, face às diretrizes fixadas pela
União,  estados,  municípios  e  Distrito  Federal  (estabelece  procedimentos  para
apresentação,  recebimento,  análise,  homologação,  execução,  acompanhamento,  prestação  de
contas e avaliação de resultados de projetos culturais).

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Portaria nº 1.917/2020 -  Gabinete do Ministro -  disciplina os procedimentos
técnicos e operacionais de promoção, acompanhamento, avaliação e fiscalização
da execução dos contratos de gestão firmados com entidades qualificadas como
Organizações Sociais (OS) e dá outras providências. 

MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria Normativa nº 42/2020 - Gabinete do Ministro -  institui  a Comissão
Permanente de Remuneração dos Militares. 

Portaria nº 120/2020 - Comando da Marinha - aprova o Programa ENERGIA
NAVAL, com os objetivos de reduzir os custos da Marinha do Brasil (MB) com
energia elétrica, implantar novas tecnologias voltadas para a eficiência energética
e aumentar a utilização na MB de energias renováveis.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Resolução Conjunta nº 1/2020 - Banco Central do Brasil -  dispõe sobre a
implementação do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking). 

Portaria nº 759/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a Portaria RFB nº
361, de 14 de março de 2016, que dispõe sobre a divulgação de dados estatísticos
aduaneiros, para estabelecer novo canal para a prestação de informações sobre
delitos aduaneiros. 

Portaria  nº  543/2020  -  INSS  -  autoriza  a  transferência  do  pagamento  de
benefícios para modalidade de conta corrente. 

Portaria nº 544/2020 - INSS - estabelece regras para o trâmite de documentos
necessários à aplicação de Acordos Internacionais de Previdência Social, pelo
prazo que durar a emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020.

Portaria nº 552/2020 - INSS - autoriza a prorrogação automática dos benefícios
de Auxílio-Doença enquanto perdurar o fechamento das agências em função da
Emergência de Saúde Pública de nível internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19), nas condições especificadas. 
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Portaria  nº  558/2020  -  INSS  -  estabelece  diretrizes  e  orientações  para
celebração de Acordos, e aprova modelos-padrão. 

Resolução nº  33/2020  -  Câmara  de  Comércio  Exterior  -  concede  redução
temporária,  para  zero  por  cento,  da  alíquota  do  Imposto  de  Importação  ao
amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado
pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o
combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19. 

Resolução nº  858/2020 -  Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador  (Codefat)  -  dispõe  sobre  o  recolhimento  de  remunerações  e
reembolsos de depósitos especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
pelas instituições financeiras. 

Resolução nº  859/2020 -  Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) -   altera a  Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de
2019, que regulamenta procedimentos e critérios para a transferência automática
de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT aos respectivos fundos
do trabalho dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 12
da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, e dá outras providências. 

Resolução nº  860/2020 -  Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador  (Codefat)  -  dispõe  sobre  a  criação  de  plataforma  digital  de
intermediação de mão de obra, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego -
Sine, dedicada a promover e facilitar a contratação de profissionais para atuar no
enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Instrução Normativa nº 35/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital -  altera a  Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de
2020,  quanto  às  medidas  de  proteção  para  enfrentamento  da  emergência  de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-
19) e altera a Instrução Normativa nº 28, de 25 de março de 2020, quanto à autorização
para  o serviço extraordinário,  à  concessão do auxílio-transporte,  do  adicional
noturno e dos adicionais ocupacionais, que estabelecem orientações aos órgãos
e entidades do Sistema de Pessoal  Civil  da  Administração Pública  Federal  -
SIPEC. 

Instrução Normativa nº 1.943/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a
Instrução  Normativa  RFB nº  800,  de  27  de  dezembro  de  2007,  que dispõe sobre o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados. 

Instrução Normativa nº 1.944/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a
Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o despacho
aduaneiro  de  importação,  em  decorrência  da  pandemia  da  doença  pelo
coronavírus 2019 (Covid-19). 

Circular  nº  4.008/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  -   estabelece  normas
especiais  sobre  a  disponibilização  ao  cliente  de  cheque  devolvido,  enquanto
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perdurar a situação de risco à saúde pública decorrente do novo Coronavírus
(Covid-19). 

Circular  nº  4.009/2020 -  Banco Central  do Brasil  -   dispõe sobre medidas
temporárias  e  em caráter  de  excepcionalidade aplicáveis  à  constituição e  ao
funcionamento de grupos de consórcio em decorrência da pandemia de Covid-19
e altera a Circular nº 3.432, de 3 de fevereiro de 2009. 

Circular nº 4.015/2020 - Banco Central do Brasil -  dispõe sobre o escopo de
dados e serviços do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking). 

Carta-Circular  nº  4.037/2020 -  Banco Central  do Brasil  -  altera  a  data  de
entrada em vigor, para 1º de outubro de 2020, da Carta Circular nº 4.001, de 29 de
janeiro  de  2020,  que  divulga  relação  de  operações  e  situações  que  podem
configurar indícios de ocorrência dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens,
direitos  e  valores,  de  que  trata  a  Lei  nº  9.613,  de  3  de  março  de  1998,  e  de
financiamento ao terrorismo, previstos na  Lei  nº  13.260,  de 16 de março de 2016,
passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf). 

Circular  nº  903/2020 -  Caixa Econômica Federal  -  publica  a  versão 11 do
Manual  FGTS  -  Movimentação  da  Conta  Vinculada  como  instrumento
disciplinador do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria  nº  55/2020  -  Fundação  da  Coordenação de  Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) -  dispõe sobre a prorrogação excepcional
dos prazos de vigência de bolsas de mestrado e doutorado no país da CAPES,
no âmbito dos programas e acordos de competência da Diretoria de Programas e
Bolsas  no  País,  e  exclusão  da  variável  tempo  de  titulação  em  indicadores
relativos à avaliação dos programas no quadriênio 2017-2020. 

Resolução nº 3/2020 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE)  -  estabelece  os  critérios  para  o  apoio  técnico  e  financeiro  às  redes
públicas  de  educação  básica  dos  estados,  municípios  e  Distrito  Federal,  no
âmbito do terceiro ciclo do Plano de Ações Articuladas - PAR. 

Resolução nº 4/2020 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE)  -  estabelece  os  critérios  para  o  apoio  técnico  e  financeiro  às  redes
públicas de educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal, no
âmbito do quarto ciclo (2021-2024) do Plano de Ações Articuladas - PAR.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Portaria nº  39/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria GM nº 261/2012 que
disciplina a concessão e a administração do benefício de passe livre à pessoa
com deficiência,  comprovadamente carente, no sistema de transporte coletivo
interestadual de passageiros, de que trata a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994. 
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Deliberação nº 189/2020 - Conselho Nacional de Trânsito -  dispõe sobre a
realização das aulas técnico-teóricas do curso de formação de condutores na
modalidade de ensino remoto enquanto durar a emergência de saúde pública
decorrente da pandemia de COVID19. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria  nº  245/2020  -  Secretaria  de  Atenção  Especializada  à  Saúde  -
republicação - 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 e altera o Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS)
para permitir o registro de ações relativas ao enfrentamento do COVID-19. 

Portaria nº 2.172/2020 - Fundação Nacional de Saúde - dispõe sobre medidas
administrativas excepcionais para a garantia de continuidade dos instrumentos
de  repasse,  decorrente  do  estado  de  calamidade  pública  pelo  Coronavírus
(COVID-19).

Portaria nº 16/2020 - Secretaria Especial de Ciência, Tencologia e Insumos
Estratégicos -  torna pública a decisão de incorporar  a  dapagliflozina para o
tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e de não incorporar a empagliflozina para
o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, no âmbito do Sistema Único de Saúde –
SUS.

Resolução  RDC  nº  377/2020  -  Anvisa  -  autoriza,  em  caráter  temporário  e
excepcional,  a  utilização  de  "testes  rápidos"  (ensaios  imunocromatográficos)
para a COVID-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art.
70 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

Resolução  RDC  nº  378/2020  -  Anvisa  -  dispõe,  de  forma  extraordinária  e
temporária, sobre os requisitos para a importação, comercialização e doação de
ventiladores  pulmonares,  monitores  de  sinais  vitais,  bombas  de  infusão,
equipamentos de oximetria e capnógrafos usados, indispensáveis em unidades
de terapia intensiva, em virtude da emergência de saúde pública internacional
relacionada a COVID-19. 

Resolução RDC nº 379/2020 - Anvisa -  altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC  nº  356,  de  23  de  março  de  2020,  que  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. 

6. GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Lei nº 20.189/2020 -  obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscaras enquanto
perdurar  o  estado  de  calamidade  pública  em  decorrência  da  pandemia  do
coronavírus SARS-CoV-2, e adota outras providências. 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234115&codTipoAto=&tipoVisualizacao=original
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-356-de-23-de-marco-de-2020-249317437
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-356-de-23-de-marco-de-2020-249317437
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2020&jornal=601&pagina=90&totalArquivos=91
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2020&jornal=601&pagina=90&totalArquivos=91
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_44_2009_COMP.pdf/2180ce5f-64bb-4062-a82f-4d9fa343c06e
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=56&totalArquivos=61
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/05/2020&jornal=515&pagina=89&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/05/2020&jornal=515&pagina=89&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2020&jornal=515&pagina=95&totalArquivos=105
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2020&jornal=515&pagina=90&totalArquivos=105
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2020&jornal=515&pagina=90&totalArquivos=105
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2020&jornal=515&pagina=44&totalArquivos=61


7. GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Portaria nº 235/2020 - Secretaria de Estado da Saúde - estabelece precauções
gerais  para  a  população  em  geral,  para  as  atividades  que  estão  sendo
retomadas e que poderão ser,  e para os motoristas de táxis e aplicativos de
transporte. 

8. GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Portaria  nº  283/2020  -  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  -  determina  às
indústrias a adoção de medidas de prevenção e controle ao COVID-19 (novo
coronavírus) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

Nota Informativa nº 1/2020 -  Secretaria de Estado da Saúde -  orienta aos
profissionais de saúde e à população para o uso de máscaras de proteção e
luvas de procedimentos como forma de prevenção e controle de infecções pelo
novo coronavírus (COVID-19).

Voltar ao topo
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