
Edição nº 632 – 23/06/2020
(Período 16 a 23 de junho de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADPF 526 -  Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido
formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar
a inconstitucionalidade do § 5º do art. 162 da Lei Orgânica do Município de Foz do
Iguaçu, acrescido pela Emenda n 47/2018, nos termos do voto da Relatora. Plenário,
Sessão Virtual de 1.5.2020 a 8.5.2020. EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE  PRECEITO  FUNDAMENTAL.  CONVERSÃO  EM  JULGAMENTO  DEFINITIVO.  LEI
ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO  DE  FOZ  DO  IGUAÇU.  PROIBIÇÃO  DE  APLICAÇÃO  DA
"IDEOLOGIA  DE  GÊNERO,  DO  TERMO  "GÊNERO"  OU  "ORIENTAÇÃO  SEXUAL"  NAS
INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DA UNIÃO  PARA LEGISLAR SOBRE  DIRETRIZES  E  BASES  DA EDUCAÇÃO  NACIONAL.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, AO DIREITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE
CÁTEDRA E À GARANTIA DO PLURALISMO DE IDEIAS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria nº 437/2020 - Direção-Geral - dispõe sobre a criação, no âmbito da
Justiça  Eleitoral,  do  Núcleo  de  Desenvolvimento  Colaborativo  da  solução  de
extração de dados estatísticos e indicadores da Justiça Eleitoral - ATENA. 

Portaria nº 447/2020 - Direção-Geral - altera o art. 3º da Portaria nº 74, de 22 de
janeiro de 2009, que dispõe sobre a concessão do auxílio-moradia aos servidores
do Tribunal Superior Eleitoral. 

Portaria nº 556/2020 - TRE/RS - altera a composição das mesas receptoras de
votos nas eleições 2020, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Recomendação nº 67/2020 – Presidência - dispõe sobre a adoção de medidas
de urgência, durante a pandemia, para a proteção da integridade física, psíquica
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e da vida de vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, e dá outras
providências.

Recomendação  nº  68/2020  –  Presidência  -  acrescenta  o  art.  8º-A  à
Recomendação CNJ nº 62/2020, que trata das medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, e altera o art. 15, para prorrogar a vigência por noventa
dias.

Recomendação nº 46/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre medidas
preventivas para que se evitem atos de violência patrimonial ou financeira contra
pessoa idosa, especialmente vulnerável  no período de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), no âmbito das serventias extrajudiciais
e da execução dos serviços notariais.

Provimento nº 106/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre a adoção e
utilização do sistema eletrônico – APOSTIL – distribuído pelo Conselho Nacional
de  Justiça,  para  a  confecção,  consulta  e  gestão  de  apostilamentos  em
documentos públicos, realizados em todas as serventias extrajudiciais do país, e
dá outras providências.

Portaria  nº  97/2020  –  Presidência  - institui  o  Comitê  Gestor  do  Grupo  do
Cadastro de Ações Coletivas – CACOL.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Certidões de Julgamento – sessão ordinária do Conselho da Justiça Federal de
16/06/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria nº 496/2020 – Presidência - divulga a consolidação dos feriados do ano
2020 no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região.

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

Portaria  nº  554/2020  –  Presidência  -  altera  a  composição  do  Grupo  de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) da Justiça Federal
da 4ª Região (sob coordenação da Juíza Federal Substituta Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara

Federal de Curitiba).

Resolução nº 33/2020 – Presidência - dispõe sobre a manutenção dos regimes
de plantão extraordinário e de teletrabalho integral compulsório e outras medidas
de prevenção ao contágio e à transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no
âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da 4ª Região.

Provimento nº  90/2020 –  republicada  para  adequações  no  Anexo  II - estabelece
rotinas e prazos padronizados ao cumprimento de decisões judiciais em matéria
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previdenciária para as unidades judiciais de primeiro grau e Turmas Recursais da
4ª Região.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

Edital – Direção do Foro da Subseção Judiciária de Bento Gonçalves/RS -
torna público que a Justiça Federal/Subseção Judiciária de Bento Gonçalves/RS
realizará o cadastramento de profissionais para compor a lista de Advogados
Voluntários.

2. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Ato nº 67/2020 - Presidente da Mesa do Congresso Nacional - faz saber que,
nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2 001, a Medida Provisória nº 955, de 20 de abril de
2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia, mês
e ano, que "Revoga a Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019,
que  institui  o  Contrato  de  Trabalho  Verde  e  Amarelo  e  altera  a  legislação
trabalhista", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Resolução  nº  5/2020  -  Senado  Federal  -   disciplina  o  tratamento  a  ser
dispensado às operações realizadas de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 65
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e com o art. 4º da Lei Complementar
nº 173, de 27 de maio de 2020, no que tange às contratações dessas operações e às
concessões de garantia pela União previstas nas Resoluções do Senado Federal
nºs 40 e 43, de 2001, e nº 48, de 2007. 

3. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº 983/2020 -  dispõe sobre as assinaturas eletrônicas em
comunicações com entes públicos e em questões de saúde e sobre as licenças
de softwares desenvolvidos por entes públicos. 

Medida Provisória nº 984/2020 - altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que
institui normas gerais sobre desporto, e a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, e dá outras providências, em
razão 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
(determina  que pertence  à  entidade de  prática  desportiva  mandante  o  direito  de  arena  sobre  o
espetáculo  desportivo,  consistente  na  prerrogativa  exclusiva  de negociar,  autorizar  ou proibir  a
captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por
qualquer meio ou processo, do espetáculo desportivo).

Decreto nº 10.397/2020 -  dispõe sobre a execução do Septuagésimo Terceiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 2, firmado pela
República Federativa do Brasil e pela República Oriental do Uruguai, em 16 de
maio de 2014.
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Decreto nº 10.398/2020 -  altera o  Decreto nº  10.316,  de 7  de  abril  de 2020,  para
definir  a  base  do  Cadastro  Único  a  ser  utilizada  para  pagamento  do  auxílio
emergencial estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

Decreto nº 10.401/2020 - altera o Regulamento do Serviço de Retransmissão de
Televisão e do Serviço de Repetição de Televisão, aprovado pelo Decreto nº 5.371,
de 17 de fevereiro de 2005.

Decreto  nº  10.402/2020  -  dispõe  sobre  a  adaptação  do  instrumento  de
concessão  para  autorização  de  serviço  de  telecomunicações  e  sobre  a
prorrogação e a transferência de autorização de radiofrequências, de outorgas de
serviços de telecomunicações e de direitos de exploração de satélites. 

Decreto nº 10.403/2020 -  altera o  Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019, que
dispõe  sobre  a  governança  no  compartilhamento  de  dados  no  âmbito  da
administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê
Central de Governança de Dados.

Decreto nº 10.404/2020 -  altera o  Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, que
institui  o  Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19.

Resolução  nº  1/2020  -  Conselho Nacional  da  Amazônia  Legal  -  aprova  o
Regimento  Interno  do  Conselho  Nacional  da  Amazônia  Legal  e  dá  outras
providências. 

Portaria  nº  319/2020  -  Casa  Civil  -  dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros,  de  qualquer  nacionalidade,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Portaria  Interministerial  nº  1/2020  -  AGU/Ministério  da  Economia/Bacen  -
dispõe sobre o acompanhamento das atividades de ensino superior realizadas
sem  caracterização  de  conflito  de  interesse  por  Advogados  da  União,
Procuradores  da  Fazenda  Nacional,  Procuradores  Federais,  Procuradores  do
Banco Central do Brasil e por integrantes do Quadro Suplementar da Advocacia-
Geral da União, de que trata o art.  46 da  Medida Provisória  nº  2.229-43,  de 6  de
setembro de 2001. 

Despacho nº 502/2020 - Advocacia-Geral da União - Interessados: Federação
Nacional Dos Policiais Federais – Fenapef. Assunto: aposentadoria especial de
Policial Civil do Poder Executivo Federal.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Portaria nº 193/2020 - Gabinete da Ministra - institui o Programa de Residência
Profissional Agrícola destinado a qualificar jovens estudantes e recém egressos
dos cursos de ciências agrárias e afins. 

Portaria  nº  1.429/2020  -  Secretaria  Executiva  -   aprova  o  regulamento  do
Cadastro no Banco de Dados "AGROÍNTEGRO", com a finalidade de reconhecer
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as  ações  iniciais  efetivas  de  empresas  e  cooperativas  agropecuárias  que
demonstrem a implementação de programas de integridade.

Portaria nº 95/2020 - Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo -
edita o Manual do Programa de Residência Profissional Agrícola, na forma do
caput  do  art.  9º  da  Portaria  nº  193,  de  16  de  junho  de  2020,  do  Ministério  Da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria  nº  419/2020  -  Gabinete  do  Ministro  - dispõe  acerca  de
excepcionalidades para a preservação das entidades de assistência social  no
âmbito da rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
face  ao  estado  de  emergência  de  saúde  pública  de  importância  nacional
decorrente do coronavírus, COVID-19.

Portaria nº 423/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe acerca da contestação
extrajudicial relativa aos indeferimentos de requerimentos de auxílio emergencial,
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, no âmbito da Defensoria Pública da
União, por meio de comprovação documental. 

Portaria nº 424/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre o cadastramento, a
admissibilidade e a tramitação dos projetos desportivos ou paradesportivos, bem
como a captação,  o  acompanhamento  e o  monitoramento  da execução e do
cumprimento dos projetos devidamente aprovados, de que tratam a Lei nº 11.438,
de 29 de dezembro de 2006, e o Decreto nº 6.180, de 3 de agosto de 2007, no âmbito do
Ministério do Cidadania. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Resolução nº 779/2020 - Anatel - aprova o Regulamento de Arrecadação de
Receitas Tributárias, e dá outras providências. 

MINISTÉRIO DA DEFESA

Memorando de Entendimento – entre o Instituto Pandiá Calógeras (IPC) e o
Instituto  CTEM+  para  intercâmbio  de  conhecimentos,  informações,  dados,
documentos  e  pessoal  técnico  e  a  realização  de  atividades  conjuntas  de
investigação, estudo e cultura, particularmente, nos assuntos de defesa nacional. 

Portaria  nº  70/2020  -  Comando  da  Aeronáutica  - Processo  Seletivo  para
Convocação e  Incorporação de  Profissionais  de  Nível  Superior,  com vistas  à
Prestação do Serviço Militar Voluntário, em Caráter Temporário, para o ano de
2020.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria  Conjunta  nº  246/2020  -  Gabinete  do  Ministro  da
Economia/Presidente  do  Conselho  da  Justiça  Federal  -  dispõe  sobre  a
fixação dos valores e dos procedimentos necessários para o pagamento dos
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honorários  periciais,  nos termos do § 2º  do  art.  1º  da  Lei  nº  13.876,  de  20  de
setembro de 2019.

Portaria Interministerial nº 252/2020 - Gabinete do Ministro e Secretaria de
Governo  da  Presidência  da  República  -  estabelece  normas  de  execução
orçamentária e financeira da transferência especial a Estados, Distrito Federal e
Municípios prevista no art. 166-A da Constituição, no exercício de 2020. 

Portaria nº 244/2020 - Gabinete do Ministro -  estabelece normas e diretrizes
para a atualização cadastral destinada à comprovação de vida dos aposentados
e  dos  pensionistas  da  União  que  recebem  proventos  de  aposentadoria  ou
pensão  à  conta  do  Tesouro  Nacional,  constantes  do  Sistema  Integrado  de
Administração  de  Recursos  Humanos  -  SIAPE,  bem  como  dos  anistiados
políticos civis e seus pensionistas, de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro
de 2002. 

Portaria  nº  245/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  prorroga  o  prazo  para  o
recolhimento de tributos federais, na situação que especifica em decorrência da
pandemia relacionada ao Coronavírus. 

Portaria  nº  247/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  disciplina  os  critérios  e
procedimentos para a elaboração de proposta e de celebração de transação por
adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica
e no de pequeno valor. 

Portaria nº 14.762/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
estabelece a composição, metodologia de aferição e periodicidade do Indicador
de Situação Previdenciária (ISP-RPPS) e autoriza sua publicação. 

Portaria nº 14.782/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
disciplina  procedimentos  relativos  ao  recurso  de  embargo  e  interdição  em
atividades essenciais, assim consideradas aquelas definidas no Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020, durante o 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) decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos
termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020  .  

Portaria nº 14.816/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
Dispõe sobre a aplicação do art. 9º da  Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de
2020, a valores devidos por Municípios a seus Regimes Próprios de Previdência
Social, e altera, em caráter excepcional, parâmetros técnico-atuariais aplicáveis
aos RPPS. 

Portaria nº 275/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera o Anexo II  da
Portaria SRRF02 Nº 234, de 8 de maio de 2020, estabelecendo a relação de serviços
com atendimento exclusivamente via e-mail.

Portaria nº 1.039/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a Portaria RFB nº
978, de 8 de junho de 2020, que dispõe sobre o fornecimento de informações para
fins de análise para a concessão de créditos a microempresas e empresas de
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pequeno porte no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), instituído pela  Lei nº 13.999, de 18 de
maio de 2020. 

Portaria  nº  14.402/2020  -  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  -
estabelece as condições para transação excepcional na cobrança da dívida ativa
da  União,  em  função  dos  efeitos  da  pandemia  causada  pelo  coronavírus
(COVID-19) na perspectiva de recebimento de créditos inscritos. 

Portaria nº 14.636/2020 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - extingue
as Procuradorias Seccionais localizadas em Duque de Caxias - RJ, Pato Branco
- PR e Ponta Grossa – PR.

Portaria  Interministerial  nº  13.395/2020  -  Secretaria  Especial  de
Desburocratização,  Gestão  e  Governo  Digital/Secretaria-Executiva  da
Controladoria-Geral  da União -  estabelece regras  e critérios para a análise
paramétrica  de  orçamentos  de  obras  e  serviços  de  engenharia  para  as
transferências de que trata o art. 16 do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, com
valores totais de repasse inferiores a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais). 

Portaria  nº  669/2020  -  INSS  -  estabelece  o  procedimento  para  análise  de
consultas sobre a existência de conflito de interesses e pedidos de autorização
para o exercício de atividade privada no âmbito do INSS. 

Portaria  nº  680/2020  -  INSS  -  estabelece  orientações  quanto  às  medidas
protetivas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do coronavírus (COVID 19). 

Portaria  nº  480/2020  -  INSS/Diretoria  de  Benefícios  -  dispõe  sobre  as
orientações quanto aos pagamentos das antecipações para os requerentes do
Benefício  de  Prestação  Continuada  e  do  benefício  de  auxílio-doença,
estabelecidas pela Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020.

Portaria  Conjunta  nº  19/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho -  estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle  e  mitigação dos  riscos  de transmissão da COVID-19  nas atividades
desenvolvidas na indústria  de abate e processamento de carnes e derivados
destinados ao consumo humano e laticínios. 

Portaria  Conjunta  nº  20/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho -  estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de
trabalho (orientações gerais). 

Portaria  Conjunta  nº  22/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho - dispõe sobre o atendimento dos segurados e beneficiários do Instituto
Nacional do Seguro Social durante o período de enfrentamento da emergência
de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  da  pandemia  do
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coronavírus (Covid-19) e disciplina o retorno gradual do atendimento presencial
nas Agências da Previdência Social. 

Resolução  nº  134/2020  -  Conselho  do  Programa  de  Parcerias  de
Investimentos - opina pela qualificação da desestatização do serviço público de
loteria  denominado  Apostas  de  Quota  Fixa  no  Programa  de  Parcerias  de
Investimentos  da  Presidência  da  República  -  PPI  e  pela  sua  inclusão  no
Programa Nacional de Desestatização – PND.

Resolução nº 4.823/2020 - Banco Central do Brasil - autoriza a renegociação
de financiamentos ao amparo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA)
aos agricultores  familiares  que tiveram prejuízos em decorrência  de  seca ou
estiagem e  altera  as  normas  para  contratação  das  operações  de  crédito  ao
amparo do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). 

Resolução nº 4.824/2020 - Banco Central do Brasil -  ajusta normas gerais do
crédito rural a serem aplicadas a partir de 1º de julho de 2020. 

Resolução nº 4.827/2020 - Banco Central do Brasil -  define as Taxas de Juros
do Crédito Rural (TCR) a serem aplicadas às operações contratadas a partir de
1º de julho de 2020. 

Instrução  Normativa  nº  1.960/2020  -  Secretaria  da  Receita  Federal  -
estabelece  medidas  para  redução  dos  impactos  econômicos  decorrentes  da
doença  pelo  Coronavírus  identificado  em  2019  (Covid-19)  com  relação  aos
beneficiários  do  Regime  Aduaneiro  Especial  de  Entreposto  Industrial  de  que
tratam as Instruções Normativas RFB nº 1.291, de 19 de setembro de 2012, e nº 1.612,
de 26 de janeiro de 2016. 

Instrução Normativa nº 45/2020 - Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal - estabelece os procedimentos para a atualização cadastral destinada à
comprovação  de  vida  dos  aposentados  e  dos  pensionistas  da  União  que
recebem proventos de aposentadoria ou pensão à conta do Tesouro Nacional,
constantes  do  Sistema  Integrado  de  Administração  de  Recursos  Humanos
(SIAPE), bem como dos anistiados políticos civis e seus pensionistas, de que
trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. 

Circular  nº  608/2020  -  Superintendência  de  Seguros  Privados  (Susep)  -
dispõe sobre os elementos mínimos do bilhete do seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não (seguro DPVAT). 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 544/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre a substituição das
aulas presenciais  por  aulas em meios  digitais,  enquanto  durar  a  situação de
pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de
17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. 
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Resolução nº  1/2020 -  Conselho Nacional  das Autoridades nos Portos -
emite recomendações e diretrizes sobre as medidas de segurança sanitária para
combate ao novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas operações de transporte aéreo. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria nº 311/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre as peculiaridades
para a concessão e a aplicação de suprimento de fundos ou adiantamentos no
âmbito da Polícia Rodoviária Federal. 

Portaria nº 340/2020 -  Gabinete do Ministro -  cria o Protocolo Nacional  de
Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio. 

MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

Portaria nº 1.756/2020 - Gabinete da Ministra -  institui o Programa Município
Amigo da Família (PMAF) e dá outras providências. 

Resolução nº 2/2020 - Conselho Nacional de Direitos da Mulher – recomenda
aos  Conselhos  dos  Direitos  das  Mulheres  dos  Estados  e  Municípios  a
disponibilização  de  dados  e  informações  sobre  a  violação  dos  direitos  das
mulheres  em  decorrência  da  Medida  Provisória  nº  936/2020,  considerando  as
questões regionais;  assim como a adoção das providências cabíveis junto ao
Ministério Público Federal para que seja diligenciada a promoção dos direitos
das mulheres trabalhadoras, com especial atenção para as mulheres provedoras
de família monoparental e das vítimas de violência doméstica, e das mulheres
gestantes e puérperas. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 1.565/2020 - Gabinete do Ministro - estabelece orientações gerais
visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e
à  promoção  da  saúde  física  e  mental  da  população  brasileira,  de  forma  a
contribuir  com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio
social seguro. 

Portaria nº 1.587/2020 - Gabinete do Ministro - institui, no âmbito do Ministério
da Saúde, a Força Tarefa de Fundamentação, com a finalidade de coordenar
processos  para  :  I  -  aquisição  e  distribuição  de  equipamentos,  insumos  e
medicamentos; II - manutenção ou fortalecimento de serviços hospitalares; e III -
habilitação de leitos de UTI para enfrentamento da pandemia de Covid19. 

Resolução RDC nº 395/2020 - 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. 
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Instrução Normativa nº 62/2020 - Anvisa - detalha diretrizes de qualificação de
fornecedores previstas no item 7.2 do Anexo da Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006  .   

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Portaria nº 240/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe que caberá à Agência
Nacional de Mineração - ANM, no exercício da atividade de fiscalização e poder
de  polícia,  elaborar  relatório  pormenorizado  da  atividade  de  lavra  ilegal  ou
irregular  constatada  por  meio  de  vistoria,  com  a  indicação  dos  autores,  da
substância  lavrada  ilegalmente  ou  irregularmente,  a  indicação  da  quantidade
lavrada e a sua qualidade, bem assim o valor por unidade e o valor global do
recurso mineral usurpado. 

Portaria  nº  244/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  aprova  o  Manual  de
Operacionalização  que  estabelece  os  critérios  técnicos,  financeiros,
procedimentos  e  prioridades  que  serão  aplicados  no  Programa  Nacional  de
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal - Mais
Luz para a Amazônia. 

Resolução  nº  820/2020  -  Agência  Nacional  de  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustíveis (ANP) - altera a Resolução ANP nº 816, de 20 de abril de 2020, que
define procedimentos a serem adotados pelos agentes regulados pela ANP que
atuam  nas  atividades  de  exploração  e  produção  de  petróleo  e  gás  natural,
enquanto perdurarem as medidas temporárias de enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-
19) estabelecidas pelo governo federal. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº 267/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a implementação
do Sistema Conta, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, que é um sistema
desenvolvido,  internamente,  pela  Advogacia  Geral  da  União  -  AGU  e
disponibilizado ao Ministério do Meio Ambiente, visando o gerenciamento das
informações relativas à gestão financeira, contratual e à execução dos contratos
firmados pelo órgão.

Portaria nº 1.369/2020 - Ibama - institui, no âmbito do Ibama, a Equipe Nacional
de Instrução de processos de apuração de infrações ambientais, regulamenta o
seu funcionamento, dispõe sobre normas procedimentais complementares e dá
outras providências. 

Instrução  Normativa  nº  7/2020  -  ICMBio  -  regulamenta  os  procedimentos
administrativos para a celebração de termo de compromisso para cumprimento
das obrigações relacionadas à compensação ambiental de que trata o art. 36 da
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, a forma como se dará a execução dos recursos,
no  âmbito  das Unidades  de Conservação  instituídas  pela  União  e  dá  outras
providências. 
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2020&jornal=515&pagina=38&totalArquivos=91
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/06/2020&jornal=515&pagina=46&totalArquivos=167
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-816-de-20-de-abril-de-2020-253195837
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=79&totalArquivos=98
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=79&totalArquivos=98
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/06/2020&jornal=515&pagina=46&totalArquivos=167
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=78&totalArquivos=98
http://www.comexleis.com.br/boletim/noticias/0485.html
http://www.comexleis.com.br/boletim/noticias/0485.html
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=82&totalArquivos=98


4. CONSELHOS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Súmula  nº  12/2020  -  Prerrogativas.  Violação  ao  sigilo  telefônico,  telemático,
eletrônico e de dados. É crime contra as prerrogativas da advocacia a violação
ao sigilo telefônico, telemático, eletrônico e de dados do advogado, mesmo que
seu cliente seja alvo de interceptação de comunicações. 

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA

Resolução  nº  321/2020  -  dispõe  sobre  o  reconhecimento  do  profissional
biomédico na prática da ozonioterapia. 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

Resolução nº 656/2020 - dispõe sobre a prescrição dietética, pelo nutricionista,
de suplementos alimentares e dá outras providências. 

Voltar ao topo

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2020&jornal=515&pagina=90&totalArquivos=91
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/06/2020&jornal=515&pagina=166&totalArquivos=167
https://deoab.oab.org.br/pages/materia/240998

