
Edição nº 631 – 16/06/2020
(Período 9 a 16 de junho de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Resolução nº 686/2020 -  Presidência -  prorroga a suspensão de prazos de
processos físicos no Supremo Tribunal Federal. 

ADPF 457 -  Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido
formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar
a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 1.516/2015 do Município de Novo
Gama - GO, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020
a  24.4.2020.  EMENTA:  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO
FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL.  LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA -
GO.  PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE
GÊNERO  EM  ESCOLAS  MUNICIPAIS.  USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  PRIVATIVA
LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV,
CF).  VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR,
PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II,  CF),  E AO
PLURALISMO  DE  IDEIAS  E  DE  CONCEPÇÕES  PEDAGÓGICAS  (ART.  206,  III,  CF).
PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EX P R ES S ÃO
(ART.  5º,  IX,  CF).  DIREITO  À  IGUALDADE  (ART.  5º,  CAPUT,  CF).  DEVER  ESTATAL  NA
PROMOÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  COMBATE  À  DESIGUALDADE  E  À
DISCRIMINAÇÃO  DE  MINORIAS.  INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  E  MATERIAL
RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resolução  nº  23.620/2020  -  Presidência  -  dispõe  sobre  a  estrutura,  o
funcionamento e as competências das Escolas Judiciárias Eleitorais 

Portaria nº 419/2020 - Direção-Geral - torna pública a composição do grupo de
trabalho que visa definir regras negociais e de sistema para o desenvolvimento e
funcionamento da rede de aplicativos e sistemas denominada Pardal, no âmbito
da Justiça Eleitoral, para as Eleições 2020, instituída por meio da Portaria TSE nº
210 de 18 de março de 2019.
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Provimento nº 104/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre o envio de
dados  registrais,  das  pessoas  em estado  de  vulnerabilidade  socioeconômica,
pelos  Cartórios  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Naturais,  diretamente  ou  por
intermédio da Central  de Informações de Registro  Civil  de Pessoas Naturais-
CRC, aos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal, para fins
exclusivos de emissão de registro geral de identidade.

Provimento nº 105/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre a prorrogação
para o dia 31 de dezembro de 2020 do prazo de vigência do Provimento nº 91, 22
de março de 2020, 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.

Portaria Conjunta nº 3/2020 – CNJ/CNMP -  inclui o tema Proteção aos Povos
Indígenas e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15, da Agenda 2030, para
monitoramento  pelo  Observatório  Nacional  sobre  Questões  Ambientais,
Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão.

Portaria  Conjunta  nº  4/2020  –  CNJ/CNMP  -  inclui,  formalmente,  para
monitoramento  pelo  Observatório  Nacional  sobre  Questões  Ambientais,
econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão
temas relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, da
Agenda 2030, para dar visibilidade às vítimas atingidas.

Portaria  Conjunta  nº  5/2020  –  CNJ/CNMP  -   altera  a  composição  do
Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta
Complexidade e Grande Impacto e Repercussão.

Enunciado Administrativo nº 21 – Presidência – dispõe sobre o cômputo de
pontos em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação
de notas e registro, em andamento ou futuros.

Enunciado Administrativo nº 22 – Presidência – Nos concursos de provas e
títulos  para  a  outorga  de delegação  de notas  e  registro,  já  encerrados,  com
situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações,
o resultado será mantido,  independentemente de sua conformidade ou não à
interpretação ora adotada.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Portaria nº 247/2020 - Presidência - designa, a partir de 15 de junho de 2020,
os  Juízes  Federais  João  César  Otoni  De  Matos,  da  3ª  Turma  Recursal  dos
Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, e José Airton de Aguiar Portela, da
2ª  Turma Recursal  dos  Juizados  Especiais  Federais  do  Pará  e  Amapá,  para
compor a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no
biênio  2020/2022,  na  qualidade  de  1º  e  2º  suplentes,  respectivamente,  em
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substituição  aos  Juízes  Federais  Ivanir  César  Ireno  Júnior  e  Gabriel  Brum
Teixeira. 

Portaria  nº  249/2020  -  Secretaria-Geral  -  dispõe  sobre  a  alteração  do
Cronograma  Anual  de  Desembolso  Mensal  da  Justiça  Federal,  referente  ao
exercício de 2020. 

Resolução nº  636/2020 -  Presidência  - dispõe sobre a abertura  de créditos
adicionais suplementares em favor da Justiça Federal. 

Resolução nº  637/2020 -  Presidência  -  dispõe sobre  a  abertura de créditos
adicionais suplementares em favor da Justiça Federal. 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria nº 549/2020 – Presidência - institui o Grupo de Trabalho de que trata o
artigo 6º da Resolução CNJ nº 322/2020  .  

Decisão – Corregedoria Regional –  manifesta-se acerca da  Resolução CNJ nº
322/2020  ,   que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para retomada
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de
contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Portaria nº 701/2020 – Direção do Foro da JFPR - publica a Ordem de Serviço
nº 5154531, que dispõe sobre os procedimentos relativos ao cumprimento de
ordens judiciais pela Central de Consultas e Convênios – CECON no âmbito da
Seção Judiciária do Paraná.

Ordem de Serviço nº 5154531/2020 – Direção do Foro da JFPR - dispõe sobre
os procedimentos relativos ao cumprimento de ordens judiciais pela Central de
Consultas e Convênios – CECON no âmbito da Seção Judiciária do Paraná.

2. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Portaria  nº  1.181/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  dispõe  sobre  critérios  e
procedimentos  para  a  nomeação,  designação,  exoneração,  dispensa,
permanência  e  recondução  ao  cargo  ou  função  comissionada  de  titular  da
unidade  setorial  de  ouvidoria  no  âmbito  do  Sistema  de  Ouvidoria  do  Poder
Executivo  federal  -  SisOuv,  e  revoga a  Instrução  Normativa  CGU nº  17,  de  3  de
dezembro de 2018. 

Portaria  nº  1.182/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  dispõe  sobre  critérios  e
procedimentos para nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência
e recondução ao cargo ou função comissionada de titular de unidade correcional
no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo federal – SisCor.

Instrução Normativa nº 15/2020 - Gabinete do Ministro –  altera a  Instrução
Normativa nº 13, de 8 de agosto de 2019, que define os procedimentos para apuração
da responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas de que trata a  Lei  nº

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53496157/do1-2018-12-05-instrucao-normativa-n-17-de-3-de-dezembro-de-2018-53495859
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53496157/do1-2018-12-05-instrucao-normativa-n-17-de-3-de-dezembro-de-2018-53495859
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/06/2020&jornal=515&pagina=38&totalArquivos=68
https://atos.cnj.jus.br/files/original155647202006025ed676bf4c0d5.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original155647202006025ed676bf4c0d5.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original155647202006025ed676bf4c0d5.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-13-de-8-de-agosto-de-2019-210039570
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-13-de-8-de-agosto-de-2019-210039570
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-13-de-8-de-agosto-de-2019-210039570
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/06/2020&jornal=515&pagina=114&totalArquivos=121
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/06/2020&jornal=515&pagina=82&totalArquivos=98
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/06/2020&jornal=515&pagina=116&totalArquivos=121
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/06/2020&jornal=515&pagina=115&totalArquivos=121
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/06/2020&jornal=515&pagina=94&totalArquivos=98


12.846, de 1º de agosto de 2013, a serem observados pelos órgãos e entidades do
Poder Executivo federal. 

3. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 14.010/2020 - dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito  Privado (RJET) no período da pandemia do
coronavírus (Covid-19). 

Lei  nº  14.011/2020  - aprimora  os  procedimentos  de  gestão  e  alienação  dos
imóveis da União, alterando a legislação que especifica.

Lei nº 14.013/2020 - dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de
1º de janeiro de 2020; e dá outras providências. 

Lei nº 14.015/2020 - altera as Leis nºs 13.460, de 26 de junho de 2017, e 8.987, de 13
de  fevereiro  de  1995,  para  dispor  sobre  a  interrupção  e  a  religação  ou  o
restabelecimento de serviços públicos. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 62/2020 - 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 951, de 15 de
abril de 2020, publicada e retificada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União,
no mesmo dia, mês e ano, que "Estabelece normas sobre compras públicas,
sanções em matéria de licitação e certificação digital e dá outras providências",
tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 63/2020 - 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 952, de 15 de
abril de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de
tributos incidentes sobre a prestação de serviços de telecomunicações", tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 64/2020 - 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 953, de 15 de
abril  de  2020,  publicada,  no Diário Oficial  da União,  e republicada,  em Edição
Extra, no dia 16, do mesmo mês e ano, que "Abre crédito extraordinário em favor
do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.550.000.000,00, para o fim que
especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 65/2020 - 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 954, de 17 de
abril de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "Dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas
de  telecomunicações  prestadoras  de  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado e  de
Serviço  Móvel  Pessoal  com  a  Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
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Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação
de  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do
coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020", tem
sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias  (Obs:  MP suspensa por
decisão liminar da Ministra Rosa Weber, do STF).

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 66/2020 - FAZ SABER
que  foi  encaminhada  ao  Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  República  a
Mensagem n° 40 (CN), de 12 de junho de 2020, que devolve a Medida Provisória
nº 979, de 9 de junho de 2020     , que " Dispõe sobre a designação de dirigentes pro
tempore para as instituições federais de ensino durante o período da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-
19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 ", e declara o encerramento
de sua tramitação no Congresso Nacional, CONSIDERANDO as prerrogativas
previstas no art. 48, inciso XI, do Regimento Interno do Senado Federal, que  atribui
ao Presidente o dever de impugnar as proposições contrárias à Constituição, às
leis ou ao Regimento; CONSIDERANDO o disposto no art. 206, inciso VI, e no
art. 207 do texto originário da  Constituição da República Federativa do Brasil, que
garante  gestão democrática  do  ensino  público  e  autonomia  administrativa  às
universidades.

4. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº 979/2020 - dispõe sobre a designação de dirigentes  pro
tempore para as instituições federais de ensino durante o período da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-
19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Medida Provisória nº 980/2020 - altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, para
criar  o  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovações  e  o  Ministério  das
Comunicações. 

Medida Provisória nº 981/2020 - revoga a Medida Provisória nº 979, de 9 de junho de
2020,  que  dispõe  sobre  a  designação  de  dirigentes  pro  tempore  para  as
instituições federais de ensino durante o período da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Medida Provisória nº 982/2020 - dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

Decreto  nº  10.392/2020  -  dispõe  sobre  a  qualificação  de  empreendimento
público  federal  do  setor  ferroviário  no  âmbito  do  Programa  de  Parcerias  de
Investimentos da Presidência da República. 

Decreto  nº  10.393/2020  - institui  a  nova  Estratégia  Nacional  de  Educação
Financeira - ENEF e o Fórum Brasileiro de Educação Financeira - FBEF. 
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Decreto nº 10.394/2020 -  altera o  Decreto nº  10.341,  de  6  de  maio de  2020,  que
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 10.395/2020 - altera o Anexo ao  Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de
2019,  que  dispõe  sobre  a  vinculação  das  entidades  da  administração  pública
federal indireta. 

Decreto  nº  10.396/2020 - promulga o  Acordo sobre  Serviços  Aéreos entre  o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia,
firmado no Rio de Janeiro, em 13 de março de 2000. 

Portaria nº 48/2020 - Secretaria-Geral - institui o Projeto CodeX com o objetivo
de modernizar a divulgação, a gestão e a curadoria do acervo da legislação e dos
atos normativos federais. 

Portaria nº 10/2020 - Advocacia-Geral da União/Procuradoria-Geral da União
-     regulamenta o art. 8º, caput, da Portaria AGU nº 487, de 27 de julho de 2016, com a
redação dada pela  Portaria  AGU nº  160,  de 6  de maio de  2020,  dispondo sobre a
dispensa de atos processuais, inclusive embargos à execução, impugnação ao
cumprimento de sentença e outros incidentes processuais na fase da execução,
bem  como  sobre  a  desistência  de  recursos  interpostos,  quando  o  benefício
patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de racionalidade, de
economicidade e de eficiência, nos termos dos arts. 19-C e 19-D da Lei nº 10.522,
de 19 de julho de 2002, e dá outras providências. 

Portaria nº 11/2020 - Advocacia-Geral da União/Procuradoria-Geral da União
-  regulamenta, no âmbito da Procuradoria-Geral da União e de seus órgãos de
execução,  o  procedimento  de  celebração  de  acordos  destinados  a  encerrar,
mediante  negociação,  ações  judiciais  ou  a  prevenir  a  propositura  destas,
relativamente a débitos da União. 

Orientação Normativa nº  59/2020 -  Advocacia-Geral  da União (AGU) -   a
legalidade da prorrogação do prazo de vigência dos contratos administrativos de
prestação de serviços continuados, de que cuida o inciso ii do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993, demanda expressa previsão no edital e em cláusula contratual. 

Orientação Normativa nº 60/2020 - Advocacia-Geral da União (AGU) -  I) é
facultativa a realização de pesquisa de preços para fins de prorrogação do prazo
de vigência de contratos administrativos de prestação de serviços contínuos sem
dedicação  exclusiva  de  mão  de  obra  nos  casos  em  que  haja  manifestação
técnica motivada no sentido de que o índice de reajuste adotado no instrumento
convocatório  acompanha  a  variação  dos  preços  do  objeto  contratado;  II)  a
pesquisa de preços para fins de prorrogação do prazo de vigência dos contratos
administrativos de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra é
obrigatória  nos  casos  em  que  não  for  tecnicamente  possível  atestar  que  a
variação dos preços do objeto contratado tende a acompanhar a variação do
índice de reajuste estabelecido no edital. 
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Orientação  Normativa  nº  61/2020  -  Advocacia-Geral  da  União  (AGU)  -  a
exclusão  do  regime  tributário  do  simples  nacional  por  ato  voluntário  da
contratada ou por superação dos limites de receita bruta anual de que cuida o
art. 30 da L  ei    C  omplementar nº 123, de 2006  , não enseja o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato administrativo. 

Orientação Normativa nº  62/2020 -  Advocacia-Geral  da União (AGU) -  há
respaldo  jurídico  para  que  empresa  pública  e  sociedade  de  economia  mista
adote o rito licitatório de que cuida a L  ei nº 13.303, de 2016  , nas hipóteses em que
atue como unidade executora nos termos de compromisso de que cuida a L  ei nº  
11.578, de 2007, e nos convênios e contratos de repasse pactuados para fins de
repasse de transferências voluntárias. 

Orientação  Normativa  nº  63/2020  -  Advocacia-Geral  da  União  (AGU)  -  é
indevida a inclusão, nas planilhas de custos e formação de preços, de benefícios
estabelecidos  em  acordo  ou  convenção  coletiva  de  trabalho  que  onerem
exclusivamente a administração pública tomadora de serviço.

Orientação Normativa nº 64/2020 - Advocacia-Geral da União (AGU) -  I) no
âmbito do sistema de registro de preços, as competências do parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993; e do art. 11, inciso vi, alínea "a", da L  ei   C  omplementar  
nº 73, de 1993; relativas à aprovação da minuta de edital e contrato administrativo,
são  da  exclusiva  alçada  da  unidade  consultiva  que  presta  assessoramento
jurídico ao órgão gerenciador do certame; II) o órgão participante e o órgão não
participante do sistema de registro de preços poderão solicitar manifestação das
respectivas consultorias jurídicas que lhes prestam assessoramento acerca da
juridicidade do processo de contratação ou adesão, especialmente nos casos em
que haja dúvida de ordem jurídica objetivamente exposta. 

Orientação Normativa nº  65/2020 -  Advocacia-Geral  da União (AGU) -   a
legalidade da prorrogação do prazo de vigência dos contratos administrativos de
prestação de serviços continuados, de que cuida o inciso II do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993, demanda expressa previsão no edital e em cláusula contratual. 

Orientação Normativa nº  66/2020 -  Advocacia-Geral  da União (AGU) -  há
respaldo jurídico para execução de contrato administrativo por filial de pessoa
jurídica  cuja  matriz  participou da licitação pública  correspondente,  desde que
observadas as premissas desta orientação.

Orientação Normativa nº 67/2020 - Advocacia-Geral da União (AGU) -  não há
óbice jurídico para adoção da modalidade pregão para contração de serviços de
engenharia  caso  o  objeto  seja  tecnicamente  caracterizado  como  serviço  de
natureza comum, na forma do parágrafo único do art. 1º da L  ei nº 10.520, de 2002  . 

Orientação Normativa nº 68/2020 - Advocacia-Geral da União (AGU) – dispõe
sobre  a  compra  ou  locação  de  imóvel  para  sediar  órgão  público,  que  deve
necessariamente ser precedida de consulta sobre a existência de imóvel público
disponível, e estabelece outras diretrizes. 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Instrução  Normativa  nº  40/2020  -  Gabinete  da  Ministra  -  estabelece  os
ingredientes e aditivos autorizados para uso na alimentação animal, incluindo-se
aqueles  utilizados  na  alimentação  humana  e  susceptíveis  de  emprego  na
alimentação animal e os requisitos necessários para a inclusão e a alteração das
matérias-primas aprovadas como ingredientes e aditivos.

Instrução Normativa nº 17/2020 - Secretaria de Aquicultura e Pesca - dispõe
sobre  a  moratória  da  pesca  e  comercialização  da  piracatinga  (Calophysus
macropterus) em águas jurisdicionais brasileiras e em todo território nacional. 

Portaria nº 160/2020 - Secretaria de Aquicultura e Pesca - submete à Consulta
Pública, pelo prazo de 45 dias, a contar da data de publicação desta Portaria, a
proposta de Instrução Normativa com o objetivo de aprovar as normas técnicas
para  a  obtenção  de  produtos  orgânicos  oriundos  do  extrativismo  sustentável
orgânico.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 397/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre procedimentos para
o  parcelamento  administrativo  de  débitos  ativos  no  âmbito  do  Ministério  da
Cidadania, em decorrência de infecção humana causada pelo novo coronavírus,
Covid-19. 

Portaria nº 408/2020 - Gabinete do Ministro - institui o Comitê Gestor do Auxílio
Emergencial no âmbito do Ministério da Cidadania. 

Portaria nº 413/2020 -  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.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria nº 14.088/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
estabelece,  para  o  mês  de  junho  de  2020,  os  fatores  de  atualização  das
contribuições que especifica.

Resolução nº 384/2020 - Conselho Nacional de Seguros Privados -  dispõe
sobre  a  operação  de  capitalização,  as  modalidades,  elaboração,  operação  e
comercialização de títulos de capitalização e dá outras providências.

Resolução nº 385/2020 - Conselho Nacional de Seguros Privados -  dispõe
sobre  as  coberturas  passíveis  de  serem oferecidas a entidades fechadas de
previdência complementar por sociedades seguradoras. 

Instrução Normativa nº 81/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital  -   dispõe sobre as normas e diretrizes gerais  do
Registro Público de Empresas, bem como regulamenta as disposições do Decreto
nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996. 
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Instrução Normativa nº 41/2020 - Secretaria de Orçamento Federal -  dispõe
sobre orientações técnicas para a identificação das autorizações de despesas
relacionadas ao enfrentamento  de calamidade pública nacional  decorrente de
pandemia,  e de seus efeitos sociais e  econômicos,  de que trata o  Decreto  nº
10.360, de 21 de maio de 2020. 

Instrução Normativa nº 1.959/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a
Instrução Normativa RFB nº 1.717, de 17 de julho de 2017, que dispõe sobre normas
sobre  restituição,  compensação,  ressarcimento  e  reembolso,  no  âmbito  da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). 

Circular  nº  4.027/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  -  institui  o  Sistema  de
Pagamentos Instantâneos (SPI) e a Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI)
e aprova seu regulamento. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 533/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre o processo seletivo
do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies referente ao segundo semestre de
2020. 

Portaria nº 534/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre o Programa de
Financiamento Estudantil - P-Fies, a partir do segundo semestre de 2020. 

Portaria nº 535/2020 - Gabinete do Ministro -  altera a Portaria MEC nº 209, de 7
de março de 2018, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, a
partir do primeiro semestre de 2018, e dá outras providências. 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Portaria nº 61/2020 - Gabinete do Ministro -  estabelece as diretrizes para a
elaboração  e  revisão  dos  instrumentos  de  planejamento  do  setor  portuário  -
Planos Mestres (PM), Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e Plano
Geral de Outorgas (PGO). 

Resolução  nº  8/2020  -  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transportes (DNIT)  -  institui  a  Metodologia  de Gerenciamento  das Hidrovias
Interiores integrantes dos Subsistema Aquaviário Federal.

Resolução nº 563/2020 - ANAC - altera a Resolução nº 556, de 13 de maio de 2020,
que 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. 

Resolução nº  564/2020 -  ANAC -  aprova diretrizes  para permitir  em caráter
excepcional  a  utilização  de  pilotos  que  não  atendam  aos  requisitos  de
experiência recente durante a pandemia de COVID-19 e dá outras providências. 
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Resolução nº 565/2020 - ANAC -  interrompe o prazo para pagamento de multa
decorrente de arbitramento sumário previsto na Resolução nº 472, de 6 de junho de
2018, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19. 

Resolução nº 566/2020 - ANAC - altera a Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018,
que  estabelece  providências  administrativas  decorrentes  do  exercício  das
atividades de fiscalização sob competência da ANAC.

Resolução  nº  5.894/2020  -  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres
(ANTT) -  altera a Resolução nº 5.893, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre as
medidas  a  serem adotadas,  no  âmbito  dos  serviços  de  transporte  rodoviário
interestadual  e  internacional  de  passageiros  e  dos  serviços  de  transporte
ferroviário de passageiros, para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do Covid-19.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria nº 310/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a prorrogação do
emprego da Força Nacional de Segurança Pública em ações conjuntas com as
Forças Armadas, na situação que especifica. 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Resolução Normativa nº  886/2020 -  Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) - altera a Resolução Normativa nº 878/2020 - 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). 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 1.514/2020 - Gabinete do Ministro - define os critérios técnicos para
a implantação de Unidade de Saúde Temporária para assistência hospitalar -
HOSPITAL DE CAMPANHA - voltadas para os atendimentos aos pacientes no
âmbito da emergência pela pandemia da COVID-19. 

Portaria nº 1.521/2020 - Gabinete do Ministro - autoriza a habilitação de leitos
de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da
COVID-19. 

Portaria nº 18/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos  - torna  pública  a  decisão  de  excluir  a  rifampicina  para
quimioprofilaxia de contatos de pacientes com hanseníase, no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS. 

Portaria nº 19/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos -   torna pública a decisão de incorporar a rifapentina + isoniazida
para o tratamento da infecção latente pelo Micobacterium tuberculosis (ILTB), no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 
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Portaria nº 20/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos  - torna pública  a  decisão  de  não incorporar  o  ruxolitinibe  para
tratamento de pacientes com mielofibrose primária, mielofibrose pós policitemia
vera ou mielofibrose pós trombocitemia essencial,  de risco intermediário-2 ou
alto, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria  nº  256/2020  -  ICMBio  -  estabelece  diretrizes  para  a  cobrança  de
ingressos,  serviços administrativos,  técnicos e outros,  prestados pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes. 

5. CONSELHOS PROFISSIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL 

Resolução nº 13/2020 -  aprova o Protocolo de Diretrizes para Atendimento e
Alocação de Recursos em Unidades de Terapia Intensiva durante a Pandemia de
COVID-19.
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