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1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Resolução nº 682/2020 - Presidência -  prorroga, até 31 de maio de 2020, a
suspensão dos prazos processuais de processos físicos determinada pelo art. 1º,
inc. I, da Resolução nº 670, de 23 de março de 2020. 

Resolução nº 683/2020 - Presidência -  altera o limite consignado no art. 2º da
Resolução nº 192, de 16 de fevereiro de 2000 (estabelece o valor de R$ 5.000,00 - cinco mil reais
- como limite máximo para cada despesa de pequeno vulto, no caso de compras e outros serviços).

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Instrução Normativa nº 8/2020 – Presidência - prorroga até 15 de junho de
2020 o prazo para realização das sessões presenciais de julgamento da Corte
Especial, das Seções e das Turmas, ordinárias ou extraordinárias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resolução nº 23.617/2020 -  Presidência -  dispõe sobre o levantamento das
suspensões  de  registro  ou  anotação  de  órgãos  partidários  estaduais  e
municipais, que tiveram suas contas julgadas como não prestadas pela Justiça
Eleitoral,  em  cumprimento  ao  decidido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no
julgamento da ADI 6.032/DF. 

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.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Provimento nº 99/2020 - Corregedoria - dispõe sobre a prorrogação para o dia
31 de maio de 2020 do prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 de março de 2020,
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do Provimento nº 93, de 26 de março de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de
2020, do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, do Provimento nº 97, de 27 de abril de
2020 e do  Provimento nº 98, de 27 de abril  de 2020 e que poderá ser ampliado ou
reduzido por ato do Corregedor Nacional de Justiça, caso necessário.

Resolução nº 319/2020 – Presidência -  confere nova redação ao artigo 10 da
Resolução CNJ nº 306/2019, que estabelece diretrizes e parâmetros para a emissão
de  documentação  civil  e  para  a  identificação  civil  biométrica  das  pessoas
privadas de liberdade.

Resolução nº 320/2020 – Presidência - altera a Resolução CNJ nº 185/2013, que
institui  o  Sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  –  PJe  como  sistema  de
processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os
parâmetros para sua implementação e funcionamento.

Resolução nº 321/2020 – Presidência -  dispõe sobre a concessão de licença-
paternidade,  licença  à  gestante  e  de  licença  à  adotante  para  magistrados  e
servidores do Poder Judiciário brasileiro.

Recomendação  nº  66/2020  –  Presidência  - recomenda  aos  Juízos  com
competência para o julgamento dasações que versem sobre o direito à saúde a
adoção de medidas para garantir os melhores resultados à sociedade durante o
períodoexcepcional de pandemia da Covid-19.

Nota Técnica nº 14/2020 – Presidência - dirige-se ao Poder Executivo Federal,
aos  Poderes  Executivos  Estaduais  e  Municipais  e  ao  Procurador-Geral  da
República  para  manifestar-se  pela  adoção de  medidas de  gestão  voltadas  à
prevenção da Judicialização da Saúde durante a pandemia da Covid-19.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria nº  470/2020 – Direção-Geral  - altera a comissão para examinar  os
casos especiais, duvidosos e omissos referentes à averbação de cursos de pós-
graduação  e  ações  de  treinamento  para  fins  da  concessão  de  adicional  de
qualificação no âmbito do TRF 4ª Região.

2. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 13.998/2020 -  promove mudanças no auxílio emergencial instituído pela
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020; e dá outras providências  (determina que o auxílio
emergencial substitua, temporariamente e de ofício, o benefício do Programa Bolsa Família, ainda
que haja um único beneficiário no grupo familiar, veda às instituições financeiras efetuar descontos
ou compensações que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor
saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário,  e  suspende as parcelas de
empréstimos contratados referentes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para os contratos
adimplentes antes da vigência do estado de calamidade pública).  

Lei nº 13.999/2020 - institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas  de  Pequeno  Porte  (Pronampe),  para  o  desenvolvimento  e  o
fortalecimento dos pequenos negócios.
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Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 35/2020 -  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 929, de 25 de
março de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "Abre crédito extraordinário,  em favor dos Ministérios da
Ciência,  Tecnologia,  Inovações e Comunicações,  das Relações Exteriores,  da
Defesa  e  da  Cidadania,  no  valor  de  R$  3.419.598.000,00,  para  os  fins  que
especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

3. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida  Provisória  nº  965/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R$ 408.869.802,00, para
os fins que especifica. 

Medida Provisória nº 966/2020 -  dispõe sobre a responsabilização de agentes
públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-19. 

Decreto nº 10.347/2020 -  dispõe sobre as competências para a concessão de
florestas públicas, em âmbito federal. 

Decreto nº 10.348/2020 -  estabelece cumulatividades de Embaixadas do Brasil
no Caribe e na África. 

Decreto nº 10.349/2020 -  dispõe sobre a qualificação da política de atração de
investimentos  privados  para  o  setor  de  turismo,  no  âmbito  do  Programa  de
Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

Decreto nº 10.350/2020 -   dispõe sobre a criação da Conta destinada ao setor
elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e regulamenta a Medida Provisória nº
950, de 8 de abril de 2020, e dá outras providências. 

Decreto nº 10.351/2020 - altera o Decreto nº 10.159, de 9 de dezembro de 2019  ,   que
institui o Comitê de Governança Digital da Presidência da República. 

Resolução nº  4/2020 -  Casa Civil/Comitê  de Crise Impacto da Covid-19 -
institui  Grupo  de  Trabalho  para  a  Coordenação  de  Ações  Estratégicas  de
Tecnologia da Informação, em resposta aos impactos relacionados à pandemia
do coronavírus (Covid-19). 

Resolução nº  5/2020 -  Casa Civil/Comitê  de Crise Impacto da Covid-19 -
institui Grupo de Trabalho de Apoio aos Brasileiros no Exterior, em resposta aos
impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-
19. 
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Portaria nº 173/2020 - Advocacia-Geral da União - delega a competência para
autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios
judiciais ou extrajudiciais às autoridades que menciona, e dá outras providências.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Portaria nº 162/2020 - Gabinete da Ministra -  institui Grupo de Trabalho - GT
com a finalidade de estudar e propor a unificação de centros de processamento
de  dados  dos  órgãos  e  entidades  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento  -  MAPA e a  reorganização da coleta  de  dados e  informações
cadastrais de produtores, possuidores de imóveis rurais e de estabelecimentos
agropecuários. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria  nº  385/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  dispõe  sobre  repasse
emergencial  de  recursos  federais  para  a  operacionalização  de  ações  de
incremento à segurança alimentar e nutricional aos usuários do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, no âmbito da União, dos estados, Distrito Federal e
municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus,
Covid-19.

Portaria nº 386/2020 -  Gabinete do Ministro -  dispõe sobre o calendário de
pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020.

Portaria nº 387/2020 - Gabinete do Ministro -  altera a Portaria nº 335, de 20 de
março de 2020, para acrescentar 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, regulamentado pelo Decreto nº 6.135,
de  26  de  junho  de  2007,  em decorrência  da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional  (suspende alteração cadastral de beneficiários do Bolsa Família, como
medida para evitar aglomerações).

Portaria  nº  69/2020  -  Secretaria  Especial  de  Desenvolvimento  Social  -
aprova recomendações gerais para a garantia de proteção social à população em
situação  de  rua,  inclusive  imigrantes,  no  contexto  da  pandemia  do  novo
Coronavírus, Covid-19. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Portaria nº 1.967/2020 - Secretaria de Tecnologias Aplicadas -  dispõe sobre o
cadastramento  de  pesquisa,  desenvolvimento  e/ou  exploração  comercial  de
produtos da área de Tratamento de Rejeitos e Reuso de Resíduos Sólidos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria nº 209/2020 - Gabinete do Ministro -   estabelece as condições e os
procedimentos para o cadastramento de consignatários e a habilitação para o
processamento de consignações, o controle da margem consignável, a recepção
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e  o  processamento  das  operações  de  consignação,  o  cancelamento  de
consignação e de desconto, a desativação temporária, o descadastramento e a
suspensão por inadimplência de consignatários e o registro e o processamento
de reclamações de consignados. 

Portaria nº 210/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre as medidas e os
prazos  para  a  efetivação  das  transferências  e  dos  demais  procedimentos
necessários ao cumprimento do disposto na Medida Provisória nº 946, de 7 de abril
de 2020. 

Portaria  nº  177/2020  -  Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística (IBGE) - aprova os valores de áreas territoriais do Brasil, Estados e
Municípios, constantes para consulta ou download no endereço abaixo, a partir
do  próximo  dia  20  de  maio:  https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-
territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html?=&t=o-que-e

Portaria nº 12.325/2020 - Secretaria Especial da Fazenda - abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Federal e da Justiça Militar da União, crédito
suplementar  no  valor  de  R$  113.783.587,00,  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

Portaria nº 849/2020 - 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. 

Portaria nº 853/2020 - Secretaria da Receita Federal - disciplina o atendimento
virtual da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil realizado por meio do
Chat RFB. 

Portaria nº 11.900/2020 -  Secretaria Especial  de Previdência e Trabalho -
estabelece, para o mês de abril de 2020, o valor médio da renda mensal do total
de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Portaria nº 11.901/2020 -  Secretaria Especial  de Previdência e Trabalho -
estabelece,  para  o  mês  de  maio  de  2020,  os  fatores  de  atualização  das
contribuições que especifica. 

Portaria nº 12.233/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
divulga a taxa de juros parâmetro a ser utilizada nas avaliações atuariais dos
regimes  próprios  de  previdência  social  relativas  ao  exercício  de  2021,
posicionadas em 31 de dezembro de 2020.

Portaria nº 123/2020 - INSS -   cria e altera serviços junto ao SAG Gestão –
Sistema de Agendamento  (cria e possibilita o acesso aos serviços pelos usuários do INSS
remotamente durante o estado de emergência de saúde pública dos seguintes serviços: Cálculo de
Contribuição  em  Atraso,  Emissão  e/ou  Cálculo  de  GPS,  Atualização  de  Código  de  Atividade,
Transferir  Benefício  para  Conta  Corrente,  e  permite  solicitação  via  Central  135  dos  seguintes
serviços: I - Cálculo de Período Decadente; II - Cálculo de Complementação; III - Retroação da Data
do Início da Contribuição - DIC; IV - Alteração de Código de Pagamento; V – Atualização de Vínculos
e Remunerações; e VI – Solicitação de Alta a Pedido). 
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Portaria nº 20/2020 - Subsecretaria de Administração Aduaneira -  altera a
Portaria  COANA nº  85,  de 14 de novembro de 2017,  que dispõe sobre o despacho
aduaneiro de importação na modalidade "despacho sobre águas OEA". 

Resolução nº 155/2020 - Comitê Gestor do Simples Nacional -  dispõe sobre
a  prorrogação  excepcional  de  prazos  de  pagamento  de  parcelas  e  de
formalização de opção no âmbito do Simples Nacional, em razão da pandemia
da Covid-19. 

Instrução Normativa nº 1.948/2020 - Secretaria da Receita Federal - revoga a
Instrução Normativa SRF nº 51, de 10 de maio de 1999, que autoriza a comercialização,
em CD-ROM, de todos os programas geradores de declarações elaborados pela
Secretaria da Receita Federal.

Instrução Normativa nº 1.949/2020 - Secretaria da Receita Federal -  revoga
Instruções Normativas no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB). 

Instrução Normativa nº 1.950/2020 - Secretaria da Receita Federal - prorroga
o prazo de apresentação da Escrituração Contábil  Digital  (ECD) referente ao
ano-calendário de 2019. 

Instrução Normativa nº 1.951/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera as
Instruções Normativas RFB  nº 1.782, de 11 de janeiro de 2018, e  nº 1783, de 11 de
janeiro de 2018, que dispõem, respectivamente, sobre entrega de documentos no
formato  digital  para  juntada  a  processo  digital  ou  a  dossiê  digital  e  sobre  a
solicitação de serviços mediante dossiê digital de atendimento. 

Instrução Normativa nº 1.952/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a
Instrução Normativa RFB nº  1.599,  de 11 de dezembro de 2015,  que dispõe sobre a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). 

Circular  nº  4.018/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  (Bacen)  -   altera  as
Circulares  nºs.  3.690 e  3.691,  ambas  de  16  de  dezembro  de  2013,  para
regulamentar  a  Resolução nº  4.808,  de  30  de  abril  de  2020,  que dispõe sobre as
operações  de  câmbio  para  a  alienação  de  moeda  estrangeira  em  espécie
apreendida de que trata o § 1º do art. 60-A da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
(que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas).

Circular  nº  603/2020  -  Superintendência  de  Seguros  Privados  (Susep)  -
dispõe  sobre  procedimentos  operacionais  para  contratação  de  seguro  no
exterior, e dá outras providências. 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Portaria nº 1.061/2020 - Gabinete do Ministro - institui o Comitê de Qualidade
Normativa no âmbito do Ministério da Infraestrutura. 
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Portaria nº 1.064/2020 - Gabinete do Ministro -  estabelece os procedimentos
para a outorga de autorização de instalações portuárias e gestão de contratos de
adesão. 

Resolução  nº  556/2020  -  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  (ANAC)  -
flexibiliza em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da
Resolução  nº  400,  de  13  de  dezembro  de  2016,  em  decorrência  dos  efeitos  da
pandemia da COVID-19 (determina que as alterações realizadas de forma programada pelo
transportador, em especial  quanto ao horário e itinerário originalmente contratados para viagem,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em
relação ao horário originalmente contratado). 

Resolução nº 557/2020 - Agência Nacional de Aviação Civil  (ANAC) -  fixa
interpretação quanto ao art. 3º da Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 2020,
em relação ao art. 11 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016     (fixa interpretação
de que é de 12 (doze) meses o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens
aéreas).

Resolução nº 559/2020 - Agência Nacional de Aviação Civil -  autoriza, em
caráter  excepcional  e  temporário,  o  pouso ou decolagem de helicópteros em
local não cadastrado pela ANAC no período de enfrentamento da pandemia do
COVID-19. 

Resolução nº 560/2020 - Agência Nacional de Aviação Civil -  autoriza, em
caráter excepcional e temporário, alterações em aeronaves para o transporte de
passageiros usando dispositivos de isolamento de pacientes (Patient  Isolation
Device -  PID),  dispositivos de separação entre a área do cockpit  e a cabine
(Partitioning Devices - PD) e outros.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria  nº  254/2020  -  Gabinete  do  Ministro -  autoriza  a  prorrogação  do
emprego da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio à Polícia Federal,
nas atividades de prevenção e repressão aos delitos nas fronteiras nacionais, em
caráter episódico e planejado, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 14 de
maio de 2020, até 9 de novembro de 2020.

Resolução  nº  5/2020  -  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e
Penitenciária  -  dispõe  sobre  Diretrizes  Extraordinárias  e  Específicas  para
Arquitetura Penal, destinadas para o enfrentamento da disseminação do novo
Coronavírus (2019-nCoV) no âmbito dos estabelecimentos penais.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Resolução RDC nº 381/2020 - Anvisa - altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC n° 352, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a autorização prévia para fins
de exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a granel ou
produto farmacêutico acabado destinados ao combate da COVID-19. 

Resolução RDC nº 382/2020 - Anvisa - define os critérios e os procedimentos
extraordinários e temporários para tratamento das petições de pós-registro de
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fórmulas para nutrição enteral e fórmulas infantis, em virtude da emergência de
saúde pública internacional provocada pelo SARS-CoV-2.

Resolução  RDC  nº  383/2020  -  Anvisa  -  dispõe  sobre  a  importação  para
unidade hospitalar ou estabelecimento de assistência à saúde. 

Resolução RDC nº 384/2020 - Anvisa -   dispõe sobre inclusão temporária de
procedimento  de  emissão  de  certificado  sanitário  por  análise  documental,
regulamentado na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 72, de 29 de dezembro de
2009, às embarcações durante à vigência da pandemia de COVID-19.

Resolução RDC nº 386/2020 - Anvisa - define os critérios e os procedimentos
extraordinários  e  temporários  para  obtenção  da  Anuência  Excepcional  para
Fabricação,  Comercialização  e  Doação  de  Equipamentos  de  Suporte
Respiratório Emergencial e Transitório do tipo "Ambu Automatizado". 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Resolução nº 32/2020 - Agência Nacional de Mineração -  altera a Portaria nº
70.389, de 17 de maio de 2017 (que  cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração,  o
Sistema  Integrado  de  Gestão  em  Segurança  de  Barragens  de  Mineração  e  estabelece  a
periodicidade de execução ou atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo

mínimo  e  o  nível  de  detalhamento  do  Plano  de  Segurança  da  Barragem) e  dá  outras
providências. 

Resolução nº 34/2020 - Agência Nacional de Mineração -  altera o item 4.12
da  Norma técnica  nº  001/2009,  aprovada  pela  Portaria  DNPM  nº  374,  de  1º  de
outubro de 2009 (determina que as embalagens utilizadas no envase de água mineral ou potável
de mesa deverão garantir  a integridade do produto final,  sem alteração das suas características
físicas,  físico-químicas,  químicas,  microbiológicas  e  organolépticas,  e  atender  aos  respectivos
regulamentos em vigor e suas atualizações sobre materiais a serem utilizados na fabricação de
embalagens  para  contato  com  alimentos,  regulamentados  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária – ANVISA).

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº 411/2020 - ICMBio -  aprova o Código de Conduta Ética dos Agentes
Públicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Portaria nº 453/2020 - ICMBio - cria a Comissão de Ética no Uso de Animais do
Centro  Nacional  de  Pesquisa  e  Conservação  da  Biodiversidade  Aquática
Continental – CEUA/CEPTA.

Instrução  Normativa  nº  4/2020  -  ICMBio  -  retificação  -  estabelece
procedimentos técnicos e administrativos para a indenização de benfeitorias e a
desapropriação  de  imóveis  rurais  localizados  no  interior  de  unidades  de
conservação federais de posse e domínio público. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/05/2020&jornal=515&pagina=59&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2020&jornal=515&pagina=427&totalArquivos=527
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/05/2020&jornal=515&pagina=40&totalArquivos=71
https://www.dnpm-pe.gov.br/Legisla/Port_374_09.htm
https://www.dnpm-pe.gov.br/Legisla/Port_374_09.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2020&jornal=515&pagina=431&totalArquivos=527
http://www.anm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-70-389-de-2017/view
http://www.anm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-70-389-de-2017/view
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2020&jornal=515&pagina=430&totalArquivos=527
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/05/2020&jornal=601&pagina=3&totalArquivos=5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/(1)RDC_72_2009_COMP.pdf/
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/(1)RDC_72_2009_COMP.pdf/
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2020&jornal=515&pagina=120&totalArquivos=123
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2020&jornal=515&pagina=119&totalArquivos=123


4. CONSELHOS FEDERAIS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA

Resolução nº 220/2020 -  dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a
estruturação e o funcionamento das bibliotecas escolares. 

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

Resolução nº 573/2020 -  dispõe sobre a dispensa de registro secundário para
profissionais no exercício de suas atividades na jurisdição de outro CRFa, em
programas de combate à Covid-19, durante a crise causada pelo coronavírus
(SARS-CoV-2). 
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