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1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula  Vinculante  nº  58  -  Inexiste  direito  a  crédito  presumido  de  IPI
relativamente  à entrada de insumos isentos,  sujeitos  à  alíquota  zero  ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.

Resolução  nº  681/2020  -  Presidência  -  decreta  luto  no  Supremo  Tribunal
Federal,  por  três  dias,  em memória  das  mais  de  dez  mil  vítimas  oficiais  da
COVID-19.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Instrução Normativa nº 7/2020 – Presidência - regulamenta a assistência à
saúde na forma de auxílio no Superior Tribunal de Justiça.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria Conjunta nº 2/2020 – Corregedoria Nacional de Justiça e Ministério
da  Saúde  -  estabelece  procedimentos  excepcionais  para  sepultamento  de
corpos durante a situação de pandemia do Coronavírus,  com a utilização da
Declaração de Óbito emitida pelas unidades notificadores de óbito, na hipótese
de ausência de familiares, de pessoa não identificada, de ausência de pessoas
conhecidas do obituado e em razão de exigência de saúde pública,e dá outras
providências.

Portaria nº 74/2020 – Presidência - institui  grupo de trabalho para avaliar  o
impacto do novo Coronavírus – Covid-19, no cumprimento das Metas Nacionais
do Poder Judiciário em 2020.

Resolução nº 317/2020 – Presidência -  dispõe sobre a realização de perícias
em  meios  eletrônicos  ou  virtuais  em  ações  em  que  se  discutem  benefícios
previdenciários por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem os efeitos
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da  crise  ocasionada  pela  pandemia  do  novo  Coronavírus,  e  dá  outras
providências.

Resolução nº 318/2020 – Presidência - republicação em decorrência de alterações
aprovadas  pelo  Plenário  em  8  de  maio  de  2020 -  prorroga,  no  âmbito  do  Poder
Judiciário, em parte, o regime instituído pelas Resoluções nº 313, de 19 de março de
2020, e  nº 314, de 20 de abril de 2020, e dá outras providências  (prorroga medidas de
teletrabalho e afastamento até 31 de maio de 2020, e estabelece suspensão de prazos processuais
físicos  e  eletrônicos  em  locais  onde  a  autoridade  estadual  tenha  determinado  lockdown;  e
recomenda aos magistrados que zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial
não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável).

Instrução Normativa nº 1/2020 – Secretaria-Geral - dispõe sobre o Plano de
Segurança Institucional do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Portaria Conjunta nº 202/2020 – Presidência - dispõe sobre o julgamento de
processos judiciais  em sessões em ambiente  eletrônico  no âmbito  da  Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Portaria nº 189/2020 – Presidência - dispõe sobre a regulamentação do uso do
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, no Conselho da Justiça Federal.

Certidões de Julgamento – da Sessão Ordinária realizada por videoconferência
em 28/04/2020.

Resolução nº 628/2020 - dispõe sobre a alteração da Resolução CJF nº 72, de 26
de  agosto  de  2009,  que estabelece as  diretrizes  para  a  aquisição,  utilização e
controle de veículos no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus.

Resolução  nº  630/2020  -  dispõe  sobre  a  Carta  de  Serviços  ao  Usuário  da
Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

Instrução Normativa nº 5/2020 - Turma Nacional de Uniformização dos JEFs
-  regulamenta o disposto no art. 2º, § 4º, 'b', da Portaria Conjunta nº 202-CJF, de 30
de  abril  de  2020,  quanto  ao  envio  de  arquivos  de  sustentação  oral  por  meio
eletrônico. 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria nº 430/2020 – Corregedoria Nacional - concede voto de louvor ao Juiz
Federal  MARCOS ROBERTO ARAÚJO DOS SANTO, da 4ª  Vara  Federal  de
Curitiba/PR, pela iniciativa de auxílio à 2ª Vara Federal Curitiba/PR e à 3ª Vara
Federal de Criciúma/SC.

Portaria  nº  433/2020  –  Corregedoria  Nacional  - concede  voto  de  louvor  a
magistrados  e  servidores  que  atuaram  no  projeto  de  bens  apreendidos,
particularmente  no  desenvolvimento  e  disponibilização  das  rotinas  que
compõem, no eproc, o Módulo de Bens Apreendidos.
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2. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Emenda  Constitucional  nº  106/2020  -  institui  regime  extraordinário  fiscal,
financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional
decorrente de pandemia. 

Lei nº 13.995/2020 -  dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União
às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020,
com  o  objetivo  de  permitir-lhes  atuar  de  forma  coordenada  no  combate  à
pandemia da Covid-19. 

Lei nº 13.996/2020 -  autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado
no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e acrescenta
dispositivo à Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996. 

Lei nº 13.997/2020 - autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado
no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 30/2020 -  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 925, de 18 de
março de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 19, do mesmo mês e
ano, que "Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em
razão da pandemia da covid-19", tem sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 31/2020 -  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 926, de 20 de
março de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União, no mesmo
dia, mês e ano, que "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",  tem  sua  vigência  prorrogada  pelo
período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 32/2020 -  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 927, de 22 de
março de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União, no mesmo
dia, mês e ano, que "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",
tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 
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Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 33/2020 -  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 928, de 23 de
março de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União, no mesmo
dia, mês e ano, que "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",
tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 34/2020 -   faz saber
que a  Medida Provisória nº 908, de 28 de novembro de 2019, que "Institui o Auxílio
Emergencial Pecuniário para os pescadores profissionais artesanais inscritos e
ativos  no Registro  Geral  da  Atividade Pesqueira,  domiciliados nos Municípios
afetados pelas manchas de óleo", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 7
de maio de 2020. 

3. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida  Provisória  nº  961/2020  -  autoriza  pagamentos  antecipados  nas
licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o
uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC durante o estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020.

Medida  Provisória  nº  962/2020  -   abre  crédito  extraordinário,  em favor  dos
Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e das Relações
Exteriores, no valor de R$ 418.800.000,00, para os fins que especifica. 

Medida  Provisória  nº  963/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  de
Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 5.000.000.000,00, para o fim que
especifica. 

Medida Provisória nº 964/2020 - altera a Lei nº 13.475, de 28 de agosto de 2017, que
dispõe sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave,  denominado
aeronauta. 

Decreto  nº  10.336/2020  -  dispõe  sobre  a  qualificação  do  projeto  de  poço
transparente em reservatório de baixa permeabilidade de petróleo e gás natural,
no  âmbito  no  Programa  de  Parcerias  de  Investimentos  da  Presidência  da
República.

Decreto nº 10.337/2020 - dispõe sobre a qualificação da décima sétima rodada
de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob o regime de
concessão no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência
da República. 
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Decreto nº 10.338/2020 - dispõe sobre a qualificação dos leilões de geração de
energia existente A-4 e A-5, ambos de 2020, no âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos da Presidência da República.

Decreto nº 10.339/2020 -  dispõe sobre a qualificação dos projetos de concessão
florestal das Florestas Nacionais de Humaitá e do Iquiri e da gleba Castanho no
âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

Decreto nº  10.340/2020 -  altera o  Decreto  nº  9.373,  de  11  de  maio  de  2018,  que
dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição
final  ambientalmente adequadas de bens móveis  no  âmbito  da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Decreto nº 10.341/2020 - autoriza o emprego das Forças Armadas na Garantia
da Lei  e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira,  nas terras
indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas
federais nos Estados da Amazônia Legal. 

Decreto nº 10.342/2020 -   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  no  rol  de  atividades  essenciais  a  produção,
transporte e distribuição de gás natural, as atividades das indústrias químicas e petroquímicas de
matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, atividades de construção civil e
atividades industriais).

Decreto nº 10.343/2020 -   dispõe sobre a execução do Quadragésimo Quarto
Protocolo  Adicional  ao  Acordo  de  Complementação  Econômica  nº  14  (44PA-
ACE14), firmado pela República Federativa do Brasil e pela República Argentina. 

Decreto nº 10.344/2020 -   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  como atividades essenciais:  construção civil,
atividades  industriais,  salões  de  beleza  e  barbearias,  e  academias  de  esportes  de  todas  as
modalidades).

Decreto nº 10.345/2020 -   dispõe sobre a composição e as competências do
Conselho de Participação de Fundos Garantidores para Cobertura de Riscos em
Operações de Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto e sobre o Conselho de
Participação em Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior. 

Decreto nº 10.346/2020 -  declara a revogação, para os fins do disposto no art.
16 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, de decretos normativos. 

Portaria nº 160/2020 - Advocacia-Geral da União -  altera a Portaria AGU nº 487,
de 27 de julho de 2016, que trata dos procedimentos a serem adotados em caso de
reconhecimento  da  procedência  do  pedido,  abstenção  de  contestação  e  de
recurso e desistência de recurso. 

Portaria nº 161/2020 - Advocacia-Geral da União -  altera a Portaria AGU nº 488,
de 27 de julho de 2016, que trata dos procedimentos a serem adotados em caso de
reconhecimento  da  procedência  do  pedido,  abstenção  de  contestação  e  de
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recurso  e  desistência  de  recurso  e  dá  outras  providências  no  âmbito  da
Procuradoria-Geral Federal.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 378/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre repasse de recurso
extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social
para  incremento  temporário  na  execução  de  ações  socioassistenciais  nos
estados,  Distrito  Federal  e  municípios  devido  à  situação  de  Emergência  em
Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  decorrente  do  coronavírus,
COVID19. 

Portaria  Conjunta  nº  3/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -   dispõe  sobre  a
antecipação do benefício de prestação continuada prevista no art. 3º da  Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020  .   

Portaria nº 1/2020 - Secretaria Especial do Esporte -   institui a Comissão de
Autorização  de  Uso  Terapêutico  da  Autoridade  Brasileira  de  Controle  de
Dopagem.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Portaria nº 1.892/2020 - Gabinete do Ministro -  institui Grupo de Trabalho para
propor o aperfeiçoamento da aplicação da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005
(Lei do Bem).

MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria nº 1.804/2020 - Gabinete do Ministro - aprova a Diretriz Ministerial nº
09/2020, de 7 de maio de 2020, que regula o emprego das Forças Armadas, sob
a coordenação deste Ministério, na "Operação Verde Brasil 2", para a Garantia da
Lei e da Ordem e para ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 10 de
junho de 2020, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais
de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia
Legal,  visando a realização de ações preventivas e repressivas contra delitos
ambientais,  direcionada  ao  desmatamento  ilegal  e  no  combate  a  focos  de
incêndio, na forma do anexo a esta Portaria. 

Portaria  Normativa  nº  44/2020  -  Gabinete  do  Ministro  - altera  a  Portaria
Normativa  nº  81/GM-MD,  de  3 de  dezembro de  2018,  que aprova o Plano Geral  de
Convocação para o Serviço Militar  Inicial  nas Forças Armadas em 2020, para
permitir que o Comando da Marinha antecipe a incorporação da segunda turma
de recrutas.
Portaria  nº  47/2020  -  Diretoria  de  Administração  de  Pessoal  -  Processo
Seletivo Emergencial para convocação e incorporação de Médicos, Enfermeiros,
Fisioterapeutas  e  Farmacêuticos,  com  vistas  à  Prestação  do  Serviço  Militar
Voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2020 (QOCon Saúde 2020). 

Portaria  nº  48/2020  -  Diretoria  de  Administração  de  Pessoal  -  Processo
Seletivo  Emergencial  para  convocação  e  incorporação  de  Técnicos  em
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Enfermagem, com vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter
temporário, para o ano de 2020 (QSCon TEF 2020). 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria  nº  201/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  prorroga  os  prazos  de
vencimento  de  parcelas  mensais  relativas  aos  programas  de  parcelamento
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em decorrência da pandemia
da  doença  causada  pelo  coronavírus  2019  (Covid-19),  declarada  pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Portaria Interministerial nº 197/2020 - Gabinetes dos Ministros da Economia
e  da  Educação  -  atualiza  os  fatores  do  banco  de  professor-equivalente  do
Magistério Superior das universidades federais, de que tratam os incisos II,III, IV,
V e VI do art. 2º do Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, e dá outras providências.

Portaria nº 11.699/2020 - Secretaria Executiva -   altera o prazo de retorno às
atividades  presenciais  de  servidores  participantes  de  iniciativas  de  gestão
semelhantes às de que trata a Instrução Normativa SGP/MP nº 1, de 2018, que trata o
art. 3º da  Portaria SE/ME nº 6.313, de 14 de outubro de 2019 (deverão retornar às suas
atividades presenciais no Ministério da Economia até a data de 10 de julho de 2020, apresentando-se
em sua unidade de lotação).

Portaria  nº  25/2020 -  Secretaria  de  Comércio  Exterior  -   dispõe sobre  as
importações de ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de
infusão, equipamentos de oximetria e capnógrafos, usados.

Portaria nº 11.347/2020 -  Secretaria Especial  de Previdência e Trabalho -
estabelece  os  procedimentos  e  os  requisitos  técnicos  para  avaliação  de
Equipamentos de Proteção Individual - EPI e emissão, renovação ou alteração
de Certificado de Aprovação - CA e dá outras providências. 

Portaria nº 11.503/2020 -  Secretaria Especial  de Previdência e Trabalho -
revoga o § 1º do art. 4º da Portaria nº 3, de 26 de janeiro de 2015, que dispõe sobre
os procedimentos para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) para brasileiros. 

Portaria  nº  574/2020  -  INSS  -  autoriza  a  análise  de  processos  de
reconhecimento inicial de direitos e de revisão de benefícios, com prazo igual ou
superior  à  45 (quarenta e cinco) dias, no âmbito  do Programa Especial  para
Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, instituído pela Lei nº 13.846,
de 18 de junho de 2019. 

Portaria  nº  374/2020  -  INSS/Diretoria  de  Benefícios  -  dispõe  sobre  os
procedimentos  a  serem  aplicados  com  a  alteração  da  Lei  Orgânica  da
Assistência Social pela Lei nº 13.982, de 2020, e cumprimento de Ação Civil Pública.

Provimento  nº  3/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  -
disciplina  o  fluxo  de procedimentos,  no  âmbito  do Conselho de Recursos da
Previdência  Social  -  CRPS,  para  análise  e  julgamento  dos  recursos
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administrativos relacionados ao benefício assistencial de prestação continuada
devido às pessoas com deficiência - BPC/LOAS-Deficiente (Código B-87). 

Resolução nº 960/2020 - Conselho Curador do FGTS -  revoga a Resolução nº
78, de 1992, que trata da emissão dos extratos aos trabalhadores. 

Resolução  nº  961/2020  -  Conselho  Curador  do  FGTS  -  estabelece  regra,
excepcional e transitória, para os parcelamentos de débitos do FGTS, e altera a
Resolução CCFGTS nº 940, de 2019, que estabelece normas para parcelamento de
débito de contribuições devidas ao FGTS. 

Resolução  nº  962/2020  -  Conselho  Curador  do  FGTS  -  destina  recursos
financeiros  suplementares  à PGFN,  para  o  exercício  de  2020,  destinados ao
ressarcimento à CAIXA, das despesas necessárias para a operacionalização das
inscrições  em  Dívida  Ativa  dos  débitos  para  com  FGTS;  no  auxílio  para  a
cobrança extrajudicial; e para a representação judicial na cobrança de parte da
carteira. 

Resolução  nº  963/2020  -  Conselho  Curador  do  FGTS  -   regulamenta  a
suspensão  temporária  de  pagamentos  relativos  a  financiamentos  para
saneamento básico. 

Instrução Normativa nº 1.945/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a
Instrução Normativa RFB nº 1.915, de 27 de novembro de 2019, que dispõe sobre a
Declaração  do  Imposto  sobre  a  Renda  Retido  na  Fonte  relativa  ao  ano-
calendário  de 2019 e a situações especiais  ocorridas em 2020 (Dirf  2020)  e
sobre o Programa Gerador da Dirf 2020 (PGD Dirf 2020). 

Instrução Normativa nº 1.946/2020 - Secretaria da Receita Federal -  revoga
Instruções Normativas no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB). 

Instrução  Normativa  nº  1.947/2020  -  Secretaria  da  Receita  Federal  -
estabelece, em caráter temporário,  procedimentos e prazos para formalização
dos pedidos de aplicação e de extinção da aplicação dos regimes aduaneiros
especiais e aplicados em áreas especiais durante o estado de emergência de
saúde  pública  decorrente  da  doença  pelo  Coronavírus  identificado  em  2019
(Covid-19). 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 458/2020 - Gabinete do Ministro - institui normas complementares
necessárias  ao  cumprimento  da  Política  Nacional  de  Avaliação  da  Educação
Básica.

Despacho nº 64/2020 - Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior  -     acolhe  integralmente  a  Nota  Técnica  nº
66/2019/CGARCES/DIREG/SERES/MEC, inclusive como motivação, nos termos
do art.  50, do § 1º, da  Lei  nº  9.784,  de 1999,  torna público os procedimentos e
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prazos para renovação de reconhecimento de cursos de graduação, tomando
como referência os resultados do ciclo avaliativo - ano de 2018.

Resolução nº 5/2020 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE)  -  estabelece  os  critérios  e  as  formas  de  transferência  de  recursos
financeiros do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE. 

Resolução nº 6/2020 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) -  dispõe sobre  o atendimento  da alimentação escolar  aos alunos da
educação básica no âmbito  do Programa Nacional  de Alimentação Escolar  –
PNAE.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Portaria nº 46/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre o recebimento do
valor da indenização aos trabalhadores portuários avulsos de que trata o art. 3º
da  Medida Provisória  nº  945,  de  4  de  abril  de  2020,  a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro de contratos de arrendamento portuário e a concessão de
desconto tarifário em razão do pagamento da referida indenização. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria nº 224/2020 - Departamento Penitenciário Nacional - torna público os
procedimentos,  critérios  e  prioridades  para  o  financiamento  de  projetos  de
Implantação de Centrais de Monitoração Eletrônica e qualificação de serviços
direcionados  para  pessoas  cumpridoras  de  medidas  cautelares  diversas  da
prisão, medidas protetivas de urgência e regime semiaberto, nos casos de saída
temporária e prisão domiciliar e outras previsões legais, por meio de recursos do
Fundo Penitenciário Nacional. 

Portaria  nº  508/2020  -  Departamento  Penitenciário  Nacional  -  aprovar  as
normas de funcionamento, competência e de rito processual da Comissão de
Ética do Departamento Penitenciário Nacional.

Portaria nº 88/2020 - Polícia Rodoviária Federal/Superintendência Regional
em Santa Catarina -  dispõe sobre a suspensão do atendimento presencial ao
público externo nas Unidades Administrativas da Polícia Rodoviária Federal no
Estado de Santa Catarina.

MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

Portaria  nº  1.242/2020  -  Gabinete  da  Ministra  -  institui  diretrizes  e
procedimentos  para  a  doação  de  bens  e  equipamentos,  pelo  Ministério  da
Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos,  destinados  à  execução
descentralizada  do programa federal  de  fomento  à  implantação de Unidades
Interligadas de Registro Civil  de Nascimento em hospitais da rede pública de
saúde. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2020&jornal=515&pagina=38&totalArquivos=59
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2020&jornal=515&pagina=38&totalArquivos=59
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2020&jornal=515&pagina=35&totalArquivos=59
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2020&jornal=515&pagina=35&totalArquivos=59
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2020&jornal=515&pagina=107&totalArquivos=170
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2020&jornal=515&pagina=205&totalArquivos=271
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2020&jornal=515&pagina=205&totalArquivos=271
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2020&jornal=515&pagina=69&totalArquivos=170
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/05/2020&jornal=515&pagina=65&totalArquivos=96
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-945-de-4-de-abril-de-2020-251139750
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2020&jornal=515&pagina=65&totalArquivos=170


MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 397/2020 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde -  altera
atributos de procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do SUS  (inclui  procedimentos  para  avaliação clínica  e

diagnóstico de doenças raras, anomalias congênitas ou de manifestação tardia).

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº 225/2020 -  Gabinete do Ministro -  define a metodologia para a
realização do sorteio para seleção do representante dos órgãos estaduais de
meio  ambiente,  bem  como  de  seu  suplente,  na  Comissão  Nacional  para
Redução  das  Emissões  de  Gases  de  Efeito  Estufa  Provenientes  do
Desmatamento  e  da  Degradação  Florestal,  Conservação  dos  Estoques  de
Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de
Carbono Florestal (CONAREDD+), em conformidade com o Decreto nº 10.144, de
28 de novembro de 2019. 

Portaria  nº  363/2020  -  ICMBio  -  estabelece  a  localização  e  endereços  das
Gerências  Regionais  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da
Biodiversidade, em consonância com o Decreto nº 10.234, de 11 de fevereiro de 2020.

4. CONSELHOS FEDERAIS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Resolução  nº  639/2020  -  dispõe  sobre  as  competências  do  Enfermeiro  no
cuidado  aos  pacientes  em  ventilação  mecânica  no  ambiente  extra  e  intra-
hospitalar. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

Resolução nº 685/2020 - regulamenta a atribuição do farmacêutico na prática da
ozonioterapia. 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Resolução n° 2.276/2020 - altera a Resolução CFM nº 2.234/2019, que dispõe sobre
a  tramitação  eletrônica  da  sindicância,  do  processo  ético-profissional,  do
procedimento administrativo para apuração de doença incapacitante do médico,
do processo-consulta, da proposta de resolução e da proposta de recomendação
no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina. 
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