
Edição nº 635 – 12/08/2020
(Período 30 de junho a 12 de agosto de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Procedimento  Judiciário  nº  11/2020  -  Secretaria-Geral  da  Presidência  -
regulamenta o § 3º do art. 5º-A da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, quanto
ao envio de arquivos de sustentação oral por meio eletrônico e a Resolução nº 693,
de  17  de  julho  de  2020,  quanto  ao  meio  oficial  de  processamento  de  peças,
tamanho e formato de arquivos de texto e de mídias eletrônicas e dá outras
providências. 

Resolução nº 697/2020 - Presidência -  dispõe sobre a criação do Centro de
Mediação e Conciliação, responsável pela busca e implementação de soluções
consensuais no Supremo Tribunal Federal.

Resolução  nº  698/2020  -  Presidência  -  decreta  luto  no  Supremo  Tribunal
Federal, por três dias, em memória das cem mil vítimas da COVID-19. 

Resolução nº 699/2020 - Presidência - prorroga, até 20 de setembro de 2020, a
suspensão dos prazos processuais de processos físicos no STF.

Portaria nº  171/2020 -  Presidência  -  designa o Juiz  Auxiliar  da  Presidência
Márcio Antonio Boscaro para atuar como Coordenador do Centro de Mediação e
Conciliação (CMC) do Supremo Tribunal Federal. 

Portaria nº 173/2020 - Presidência - prorroga, pelo período de um ano, a contar
de 12 de setembro de 2020, a designação do Juiz Federal Diego Viegas Veras,
do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  (2ª  Vara  Federal  de  Foz  do
Iguaçu/PR), para continuar atuando como Juiz Auxiliar no Gabinete do Ministro
Gilmar Mendes. 

https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200804_195.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/08/2020&jornal=529&pagina=34&totalArquivos=36
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/08/2020&jornal=529&pagina=38&totalArquivos=45
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200812_201.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200808_199.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200807_198.pdf
http://stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO693-2020.PDF
http://stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO693-2020.PDF
http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO642-2019.PDF


SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Edital nº 2/2020 - Presidência - torna público que no dia 27 de agosto, quinta-
feira, às 17 horas, será realizada de forma virtual, em caráter extraordinário, a
sessão  plenária  destinada  a  empossar  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  do
Tribunal para o biênio 2020 – 2022. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria nº 575/2020 -  Presidência -  dispensa o Juiz Federal  Danilo Gomes
Sanchotene,  do Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região (1ª  Vara Federal  de
Joinville/SC), das funções de Juiz Auxiliar do Gabinete da Presidência e de Juiz
Ouvidor  da  Ouvidoria,  da  Secretaria-Geral  da  Presidência,  a  partir  de  03 de
agosto de 2020.

Portaria nº 583/2020 - Direção-Geral - institui grupo de trabalho com o objetivo
de  atualizar  o  Manual  de  Padronização  de  Atos  Oficiais  Administrativos  do
Tribunal Superior Eleitoral. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Recomendação nº 70/2020 – Presidência - recomenda aos tribunais brasileiros
a regulamentação da forma de atendimento virtual aos advogados, procuradores,
defensores públicos, membros do Ministério Público e da Polícia Judiciária e das
partes no exercício do seu Jus Postulandi (art. 103 do NCPC), no período da
pandemia da Covid-19.

Recomendação nº 71/2020 – Presidência - dispõe sobre a criação do Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejusc Empresarial e fomenta
o  uso  de  métodos  adequados  de  tratamento  de  conflitos  de  natureza
empresarial.

Portaria nº 122/2020 – Presidência – estabelece os elementos que constarão
do conjunto de identificação padrão de magistrado do Poder Judiciário.

Edital de Convocação nº 001/2020 - Grupo de Trabalho destinado à elaboração
de  estudos  e  indicação  de  soluções  com  vistas  à  formulação  de  políticas
judiciárias  sobre  a  igualdade  racial  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  (Portaria  n  º  
108/2020)  -  edital  de  chamada  para  apresentação  de  sugestões  ao  grupo  de
trabalho.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Resolução nº 38/2020 – Presidência - dispõe sobre alteração no Regimento das
Turmas  Recursais  e  da  Turma  Regional  de  Uniformização  dos  Juizados
Especiais Federais da 4ª Região.

https://atos.cnj.jus.br/files/original012214202007115f091446e1e73.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original012214202007115f091446e1e73.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original012214202007115f091446e1e73.pdf
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Ago/10/diario-da-justica-eletronico-tse/portaria-no-583-de-6-de-agosto-de-2020-fica-instituido-grupo-de-trabalho-com-o-objetivo-de-atualizar
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2020&jornal=529&pagina=42&totalArquivos=47
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=16088&seq_documento=26164003&data_pesquisa=10/08/2020&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento&ids=26164003,26164012,26147337,26159624,26159626,26150606,26161762,26159617,26150400,26155448,26148503,26159620,26161837,26155123,26147540,26147539,26155124,26150433,26159636,26155125,26155126,26148535,26159625,26159628,26161775,26150445,26147335,26150607,26161841,26161842,26159627,26155331,26161758,26159623,26161827,26155127,26158583,26155333,26150409,26161759,26161820,26155332,26150384,26161823,26155447,26150609,26150420,26155334,26150608,26147532


JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

Portaria nº 988/2020 – Direção do Foro da JFRS - suspende os prazos nos
processos judiciais em tramitação no e-Proc da Seção Judiciária do Rio Grande
do Sul  nos dias 07,  08 e 09 de agosto de 2020,  considerando  a interrupção
programada  do  sistema  de  processo  judicial  eletrônico  e-Proc  em  face  da
operação de ativação dos novos geradores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Decreto Judiciário nº 397/2020 - Presidência -  prorroga, no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Paraná, o regime de trabalho remoto e o fechamento dos
foros estaduais até 15 de setembro de 2020.

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Portaria nº 692/2020 - Procuradoria-Geral da República - altera a Portaria PGR/
MPF nº 350, de 28 de abril de 2017, que dispõe sobre o Sistema Único do Ministério
Público Federal e dá outras providências. 

Portaria nº 145/2020 - Ministério Público Militar -  institui  o Observatório do
Ministério Público Militar para o Enfrentamento da Corrupção, de caráter nacional
e  permanente,  com atribuições direcionadas à transparência,  identificação de
vulnerabilidades, levantamento de dados, elaboração de estudos e consolidação
de  estatísticas,  incentivo  à  denúncia  de  irregularidades  e  estruturação  de
medidas judiciais e extrajudiciais voltadas à prevenção, detecção e repressão
dos atos de corrupção dentro das organizações militares, bem como à indução
de políticas públicas no âmbito das Forças Armadas. 

3. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei  Complementar  nº  174/2020  - autoriza  a  extinção  de  créditos  tributários
apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte
(Simples  Nacional),  mediante  celebração de  transação  resolutiva  de litígio;  e
prorroga o prazo para enquadramento no Simples Nacional em todo o território
brasileiro, no ano de 2020, para microempresas e empresas de pequeno porte
em início de atividade. 

Lei nº 14.034/2020 - dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil
brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Lei nº 14.035/2020 -  altera a  Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor
sobre  procedimentos  para  a  aquisição  ou  contratação  de  bens,  serviços  e
insumos  destinados  ao  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019.

Decreto Legislativo nº  135/2020 - aprova o texto do Acordo Constitutivo do
Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, celebrado em Pequim, em 29

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=12/08/2020&totalArquivos=135
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=06/08/2020&totalArquivos=62
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=06/08/2020&totalArquivos=62
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/08/2020&jornal=515&pagina=109&totalArquivos=135
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/104394/PT_PGR_MPF_2017_350.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/104394/PT_PGR_MPF_2017_350.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/08/2020&jornal=515&pagina=111&totalArquivos=125
https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/37963707/2020+08+-+Decreto+397+-+prorroga+15+de+setembro/1f46b918-f3eb-3e60-aafd-c5db6851476c


de junho de 2015, juntamente com a documentação complementar ao texto do
Acordo Constitutivo do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. 

Decreto Legislativo nº 136/2020 - aprova o texto do Protocolo de Nagoia sobre
Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios
Derivados de sua Utilização à Convenção sobre Diversidade Biológica, concluído
durante a 10ª Reunião da Conferência das Partes na Convenção, realizada em
outubro de 2010 (COP-10), e assinado pelo Brasil no dia 2 de fevereiro de 2011,
em Nova York. 

Atos Declaratórios do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nºs 96 a
100 – declara encerrada a vigência das Medidas Provisórias nºs 933, 937, 939, 940
e 943.

Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 101/2020
-  faz saber que a  Medida Provisória nº 946, de 7 de abril de 2020, que "Extingue o
Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975,
transfere o seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá
outras providências", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 4 de agosto de
2020.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 102/2020 -  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 980, de 10 de
junho de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "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",
tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.  

Atos Declaratórios do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nºs 103 a
105 –     declara encerrada a vigência das Medidas Provisórias nºs 947, 949 e 950.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 106/2020 -  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 982, de 13 de
junho de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "Dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital", tem
sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

4. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida  Provisória  nº  995/2020  -  dispõe  sobre  medidas  para  reorganização
societária  e  desinvestimentos  da  Caixa  Econômica  Federal  e  de  suas
subsidiárias. 

Decreto  nº  10.446/2020  -  dispõe  sobre  a  regulamentação  da  celebração  de
aditivos  contratuais  que  versem  sobre  a  alteração  do  cronograma  de
pagamentos  das  outorgas  nos  contratos  de  parceria  no  setor  aeroportuário
celebrados até 31 de dezembro de 2016, de que trata a  Lei nº 13.499, de 26 de
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https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=07/08/2020&totalArquivos=1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv982.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv982.htm
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=10/08/2020&totalArquivos=125
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outubro de 2017, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.034, de 5 de agosto de
2020.

Decreto  nº  10.447/2020  -  dispõe  sobre  a  qualificação  das  unidades  de
conservação  Parque  Nacional  de  Brasília,  localizado  no  Distrito  Federal,  e
Parque Nacional de São Joaquim, localizado no Estado de Santa Catarina, no
âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República
e a sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização. 

Decreto  nº  10.448/2020  -  dispõe  sobre  a  execução  do  Acordo  de
Complementação Econômica nº 74 (ACE74), firmado pela República Federativa
do Brasil e pela República do Paraguai, em 11 de fevereiro de 2020.

Decreto nº 10.449/2020 -  altera o  Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019,  e o
Decreto nº 10.359, de 20 de maio de 2020, para dispor sobre a supervisão direta das
entidades vinculadas ao Ministério do Turismo. 

Decreto nº 10.450/2020 -     altera o Decreto nº 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal. 

Decreto nº 10.451/2020 -  institui  o  Comitê Gestor  do Projeto de Cooperação
Brasil-Alemanha para Regularização Ambiental de Imóveis Rurais na Amazônia e
em Áreas de Transição para o Cerrado.

Decreto nº 10.452/2020 - promulga o texto do Acordo Quadro de Cooperação
entre os Estados Partes do Mercosul e Estados Associados para a Criação de
Equipes Conjuntas de Investigação, firmado pela República Federativa do Brasil,
em San Juan, em 2 de agosto de 2010. 

Decreto nº 10.453/2020 - altera o Decreto nº 10.117, de 19 de novembro de 2019, que
dispõe  sobre  a  qualificação  de  projetos  para  ampliação  da  capacidade  de
recuperação energética de resíduos sólidos urbanos no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 

Decreto nº 10.456/2020 - dispõe sobre o horário de retransmissão obrigatória do
programa oficial de informações dos Poderes da República pelas emissoras de
radiodifusão sonora e regulamenta os casos excepcionais de flexibilização ou de
dispensa. 

Portaria nº 6/2020 - Secretaria de Controle Interno - regulamenta as atividades
de correição no âmbito da Presidência da República e da Vice-Presidência da
República. 

Portaria Interministerial nº 1/2020 - Secretaria Especial de Modernização do
Estado  -  republicação  -   estabelece  parâmetros  para  acompanhamento  da
execução da Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no
âmbito  dos  órgãos  e  das  entidades  da  administração  pública  federal  direta,
autárquica e fundacional, e aprova planos de Transformação Digital. 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Portaria nº 236/2020 - Gabinete da Ministra - estabelece o modelo de Gestão
do Plano de Ação Para o Nordeste – AgroNordeste.

Portaria  nº  257/2020  -  Gabinete  da  Ministra  -  autoriza,  nos  termos  da
justificativa anexa a esta Portaria, a concessão florestal, cujo objeto é a prática do
manejo florestal sustentável, na Floresta Nacional do Amapá. 

Portaria  nº  277/2020  -  Gabinete  da  Ministra  -  aprova  a  lista  de  temas  da
Agenda Regulatória 2020/2021 da Secretaria de Defesa Agropecuária. 

Portaria  nº  127/2020  -  Secretaria  de  Defesa  Agropecuária  -  submete  à
Consulta Pública, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação
desta Portaria, a proposta de Instrução Normativa, que classifica a atividade de
produção de produtos fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica,
estabelece parâmetros mínimos de produção e dá outras providências. 

Portaria  nº  1.360/2020  -  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma
Agrária/INCRA  -  estabelece  o  fluxo  de  procedimento  na  consulta  sobre  a
existência de conflito de interesses e no pedido de autorização para o exercício
de atividade privada por  servidor  e  empregado público no âmbito  do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra.

Instrução  Normativa  nº  51/2020  -  Gabinete  da  Ministra  -  estabelece  os
critérios  e  procedimentos  para  a  fabricação,  fracionamento,  importação  e
comercialização dos produtos dispensados de registro para uso na alimentação
animal. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 454/2020 - Gabinete do Ministro -     altera a  Portaria nº 424, de 22 de
junho  de  2020  ,   do  Ministro  de  Estado  da  Cidadania,  que  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.

Portaria nº 457/2020 - Gabinete do Ministro - prorroga o prazo estabelecido na
Portaria  nº  366,  de  22  de  abril  de  2020,  que  dispõe  acerca  de  medidas  para  o
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito
do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS. 

Portaria Conjunta nº 6/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria Conjunta nº
3, de 5 de maio de 2020, que dispõe sobre a antecipação do benefício de prestação
continuada, nos termos do art. 3º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

Resolução  nº  2/2020  -  Secretaria  de  Especial  do  Esporte  - estabelece
procedimentos  técnicos,  para  o  recebimento  de  produto  potencialmente
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contaminado, entregue para avaliação da Autoridade Brasileira de Controle de
Dopagem (ABCD) e remessa para análise laboratorial. 

Resolução  nº  3/2020  -  Secretaria  Nacional  do  Desenvolvimento  Social  -
pactua como medida de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão do
novo coronavírus e proteção da pessoa idosa a prorrogação do prazo de validade
das Carteiras do Idoso, que expirarem no exercício de 2020, até janeiro de 2021. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Portaria nº 3.032/2020 - Gabinete do Ministro -  altera a Portaria MCTI nº 2.858, de
8 de julho 2020, que limita a concessão da jornada de trabalho remoto instituído
pela Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 de março de 2020, determina o retorno gradual das
atividades presenciais (a partir de 8 de setembro de 2020) e fixa medidas de prevenção
à  infecção  e  à  propagação  do  novo  coronavírus  (2019-nCoV),  no  âmbito  do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MC TI. 

MINISTÉRIO DA DEFESA

Resolução nº 1/2020 - Comando da Marinha - aprova o X Plano Setorial para
os Recursos do Mar (X PSRM). 

Resolução nº 2/2020 -  Comando da Marinha -  aprova a criação do Comitê
Executivo "PROILHAS", e suas competências, aprova a criação do Subcomitê
Executivo  "PROARQUIPÉLAGO",  aprova  a  criação  do  Subcomitê  Executivo
"PROTRINDADE",  designa  os  órgãos  para  comporem  o  Comitê  Executivo
"PROILHAS"  e  os  seus  respectivos  Subcomitês  Executivos,  e  delega
competência  ao  Secretário  da  CIRM  para  nomear  os  representantes  dos
membros  do  Comitê  Executivo  "PROILHAS"  e  dos  Subcomitês  Executivos
"PROARQUIPÉLAGO" e " PROTRINDADE". 

Resolução nº 3/2020 -  Comando da Marinha - aprova a criação do Comitê
Executivo "REVIMAR" e suas competências, designa os órgãos para comporem
o Comitê Executivo "REVIMAR", e delega competência ao Secretário da CIRM
para nomear os representantes dos membros do Comitê Executivo "REVIMAR".

Resolução nº  4/2020 -  Comando da Marinha - aprova a criação do Comitê
Executivo  "AQUIPESCA  e  suas  competências,  designa  os  órgãos  para
comporem  o  Comitê  Executivo  "AQUIPESCA",  e  delega  competência  ao
Secretário  da CIRM para nomear os representantes dos membros do Comitê
Executivo "AQUIPESCA". 

Resolução nº  5/2020 -  Comando da Marinha - aprova a criação do Comitê
Executivo "BIOTECMARINHA",  e suas competências,  designa os órgãos para
comporem o Comitê Executivo "BIOTECMARINHA",  e delega competência ao
Secretário  da CIRM para nomear os representantes dos membros do Comitê
Executivo " BIOTECMARINHA ". 

Resolução nº 11/2020 - Comando da Marinha - aprova a criação do Comitê
Executivo "PRÓ AMAZÔNIA AZUL" e suas competências, designa os seguintes
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órgãos para comporem o Comitê Executivo "PRÓ AMAZÔNIA AZUL", e delega
competência  ao  Secretário  da  CIRM  para  nomear  os  representantes  dos
membros do Comitê Executivo "PRÓ AMAZÔNIA AZUL”.

Resolução nº 12/2020 -  Comando da Marinha - aprova a criação do Grupo
Técnico "Gerenciamento da Amazônia Azul - SisGAAz", designa os órgãos para
comporem o Grupo Técnico para o SisGAAz, e delega competência ao Secretário
da CIRM para nomear os representantes dos membros do GT.

Resolução nº 13/2020 - Comando da Marinha - aprova a criação do Grupo
Técnico "Objetivo de Desenvolvimento Sustentável  14 -  ODS 14",  designa os
órgãos para comporem o Grupo Técnico "ODS 14",  e delega competência ao
Secretário da CIRM para nomear os representantes dos membros do GT.

Resolução nº 14/2020 - Comando da Marinha -     aprova a criação do Grupo
Técnico "PIB do Mar" (GT PIB do MAR), designa os órgãos para comporem o
Grupo  Técnico  do  PIB  do  Mar  (GT  PIB  do  Mar),  e  delega  competência  ao
Secretário da CIRM para nomear os representantes dos membros do GT.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria nº 294/2020 - Gabinete do Ministro -  institui o Sistema Eletrônico de
Informações - SEI no âmbito do Ministério da Economia. 

Portaria nº 429/2020 - Secretaria do Tesouro Nacional - regulamenta o art. 6º
da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que trata dos requisitos para a
reestruturação de contrato de dívida de ente subnacional, garantido pela União e
contraído até 1º de março de 2020, para fins de previsão da possibilidade da
securitização do contrato da nova dívida, no âmbito do Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Portaria  nº  431/2020  -  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  -  estabelece  os
seguintes procedimentos para seleção e atuação das instituições credenciadas a
operar  com a Coordenação-Geral  de Operações da Dívida Pública (Codip)  e
disciplina  a  participação  nas  operações  especiais  da  Secretaria  do  Tesouro
Nacional.

Portaria nº 15/2020 - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - aprova
o Manual de Compliance do Conselho de Recursos da Previdência Social e o
Código  de  Ética,  Normas  e  Condutas  dos  Colaboradores  do  Conselho  de
Recursos  da  Previdência  Social  e  institui  a  criação  da  Escola  Nacional  de
Formação e Aperfeiçoamento de Conselheiros e Servidores do CRPS (E-CRPS).

Portaria nº 18.560/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
altera  a  Portaria  SEPRT  nº  10.486,  de  22  de  abril  de  2020,  para  dispor  sobre  os
procedimentos  operacionais  relativos  ao  cumprimento  de  exigências  e  à
interposição  de  recursos  administrativos  em  face  de  decisões  relativas  ao
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda - BEM, de que
trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.
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Portaria nº 18.730/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
dispõe sobre a localização das Gerências Regionais do Trabalho e das Agências
Regionais  das Superintendências  Regionais  do  Trabalho,  com as respectivas
vinculações administrativas, e desativação de Agências Regionais.

Portaria nº 18.770/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
estabelece, para o mês de julho de 2020, o valor médio da renda mensal do total
de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Portaria  nº  18.731/2020  -  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  -
estabelece  as  condições  para  transação  excepcional  de  débitos  do  Regime
Especial  Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). 

Portaria nº 258/2020 - Inmetro - aprova o aperfeiçoamento dos procedimentos
de concessão do Registro e para a cobrança da Taxa de Registro pelo Inmetro,
com  revogação  da  Portaria  nº  512,  de  07  de  novembro  de  2019 e  dá  outras
providências. 

Portaria  nº  265/2020  -  Inmetro  -  estabelece  a  classificação  de  risco  de
atividades econômicas associadas aos atos de liberação sob responsabilidade
do INMETRO no âmbito da Metrologia Legal.

Portaria Conjunta nº 13/2020 - INSS - comunica os procedimentos de recepção
dos contratados do Grupo G1 nos termos do Edital Conjunto de Chamamento
Público e Processo Seletivo Simplificado (comunica aos Superintendentes e aos Gerentes
Executivos que, ao convocar os contratados Aposentados do Regime Próprio da Previdência Social -
RPPS e Militares  das Forças Armadas da Reserva ou Reformados para dar início às atividades,
deverão observar as orientações da Procuradoria Federal Especializada - PFE, em relação à NOTA n.

00056/2020/DPES/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU e as atribuições previstas no Contrato).

Resolução nº 1/2020 - Comitê Nacional de Investimentos -  aprova o Plano
Nacional de Investimentos. 

Resolução  nº  974/2020  -  Conselho  Curador  do  FGTS  -  autoriza  a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a celebrar transação individual
ou por adesão na cobrança da dívida ativa do FGTS, nos termos da Lei nº 13.988,
de 14 de abril de 2020, observados os limites e condições estabelecidas. 

Instrução Normativa nº 73/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital - dispõe sobre o procedimento administrativo para a
realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de
serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional. 

Instrução Normativa nº 2/2020 - Banco Central do Brasil/Departamento de
Regulação do Sistema Financeiro (Denor) - esclarece sobre a identificação de
titulares e de seus representantes para fins de abertura de contas de depósitos. 

Instrução Normativa nº 4/2020 - Banco Central do Brasil/Departamento de
Regulação do Sistema Financeiro (Denor) - estabelece os procedimentos para
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a prestação de informações relativas ao direcionamento dos recursos captados
em depósitos de poupança, de que trata a Resolução CMN nº 4.676, de 31 de julho de
2018. 

Instrução Normativa nº 3/2020 - Banco Central do Brasil/Departamento de
Tecnologia da Informação (Deinf)/Departamento de Operações Bancárias e
de Sistema de Pagamentos (Deban) -  define a tabela de serviços e valores
relativas ao ressarcimento de custos com a utilização do Sistema de Informações
Banco Central (Sisbacen), com as despesas incorridas pelo Banco Central do
Brasil na gestão e no monitoramento do Sistema de Transferência de Reservas
(STR) e com as despesas do conjunto de sistemas e recursos de tecnologia da
informação do Banco Central do Brasil necessários para a operação do Sistema
de Pagamentos Instantâneos (SPI) e do Diretório de Identificadores de Contas
Transacionais (DICT). 

Consulta Pública nº 46 - Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade/Secretaria  de  Desenvolvimento  da  Indústria,  Comércio,
Serviços e Inovação - submete a consulta pública, pelo prazo de 21 dias, para
contribuição do público em geral, minuta da "Estratégia Nacional de Propriedade
Intelectual" (ENPI). 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Portaria  nº  1.640/2020  -  Secretaria  Nacional  de  Transportes  Terrestres  -
Certifica  como  locais  de  espera,  de  repouso  e  de  descanso  dos  motoristas
profissionais  de  transporte  rodoviário  de  passageiros  e  de  cargas,  os
empreendimentos  que  atendem  às  condições  de  segurança,  sanitárias  e  de
conforto nos termos da Portaria MINFRA nº 5.176/2019 e da Portaria ME 1.343/2019. 

Portaria Conjunta nº 192/2020 - Conselho Nacional de Trânsito (Contran) -
republicação - altera o ANEXO da Resolução CONTRAN nº 788, de 18 de junho de
2020, que referenda a Deliberação CONTRAN nº 180, de 30 de dezembro de 2019, que
dispõe  sobre  os  requisitos  para  emissão  do  Certificado  de  Registro  e
Licenciamento de Veículo em meio eletrônico (CRLV-e).

Portaria  nº  194/2020  -  Conselho  Nacional  de  Trânsito  -  estabelece  a
mensagem, os temas e o cronograma da Campanha Educativa de Trânsito de
2020 a ser realizada nacionalmente de agosto a dezembro de 2020. 

Portaria nº 144/2020 - Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) -
detalhar procedimentos relativos à Resolução ANTT nº 5.902, de 21 de julho de 2020,
no  que  tange  à  comunicação  de  acidentes  ferroviários  e  de  interrupções
temporárias do tráfego.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria nº 4/2020 - Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos -
aprova o Regimento Interno da Comissão Estadual de Segurança Pública nos
Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Estado do Paraná - Cesportos/PR. 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/08/2020&jornal=515&pagina=34&totalArquivos=56
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.902-de-21-de-julho-de-2020-268193971
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.902-de-21-de-julho-de-2020-268193971
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2020&jornal=515&pagina=73&totalArquivos=136
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/08/2020&jornal=515&pagina=31&totalArquivos=117
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/deliberacao-contran-n-180-de-30-de-dezembro-de-2019-236102697
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-788-de-18-de-junho-de-2020-263185347
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-788-de-18-de-junho-de-2020-263185347
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2020&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=136
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2020&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=136
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.343-de-2-de-dezembro-de-2019-231009615
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-5.176-de-23-de-dezembro-de-2019-235215301
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2020&jornal=515&pagina=36&totalArquivos=62
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-46-de-7-de-agosto-de-2020-271231460
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-46-de-7-de-agosto-de-2020-271231460
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-46-de-7-de-agosto-de-2020-271231460
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2020&jornal=515&pagina=34&totalArquivos=62
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2020&jornal=515&pagina=34&totalArquivos=62
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2020&jornal=515&pagina=34&totalArquivos=62
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/35120402/do1-2018-08-02-resolucao-n-4-676-de-31-de-julho-de-2018-35120359
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/35120402/do1-2018-08-02-resolucao-n-4-676-de-31-de-julho-de-2018-35120359


Portaria  nº  120/2020  -  Conselho Nacional  de Arquivos (Conarq)  – institui
câmara  técnica  consultiva  com  a  finalidade  de  propor  diretrizes  e  os
procedimentos técnicos que deverão ser adotados pelos órgãos integrantes do
Sistema  Nacional  de  Arquivo  -  SINAR  para  implementação  do  disposto  no
Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, que "Regulamenta o disposto no inciso X
do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº
12.682, de 9 de julho de 2012,  para estabelecer a técnica e os requisitos para a
digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos
digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais".

MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

Resolução nº 221/2020 - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente  (Conanda)  - institui  o  Grupo  Temático  para  revisão  do  Plano
Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 1.949/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria de Consolidação
nº  5/GM/MS,  de  28  de  setembro  de  2017,  para  instituir  o  Programa  Nacional  de
Genômica e Saúde de Precisão - Genomas Brasil e o Conselho Deliberativo do
Programa Genomas Brasil. 

Portaria  nº  2.062/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece  normas
excepcionais  para  a  análise  e  execução  de  projetos  de apoio  e  de  serviços
ambulatoriais  e  hospitalares  no  âmbito  do  Programa  de  Apoio  ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - Proadi-SUS, durante
a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - Espin declarada em
decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus - Covid-19. 

Portaria nº 22/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos - torna pública a decisão de não incorporar o citrato de tofacitinibe
para  o  tratamento  da  retocolite  ulcerativa  moderada  a  grave  em  pacientes
adultos  com  resposta  inadequada,  perda  de  resposta  ou  intolerantes  ao
tratamento prévio com medicamentos sintético, no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS. 

Portaria nº 23/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos  -  torna  pública  a  decisão  de  incorporar  a  classe  anti-PD1
(nivolumabe  e  pembrolizumabe)  para  o  tratamento  de  primeira  linha  do
melanoma  avançado  não-cirúrgico  e  metastático,  conforme  o  modelo  da
assistência oncológica, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Portaria nº 24/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos  -  torna pública  a decisão de ampliar  o  uso do sirolimo para  o
tratamento de indivíduos adultos com linfangioleiomiomatose (LAM), no âmbito
do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme Protocolo do Ministério da Saúde. 

Portaria nº 26/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos -  torna pública a decisão de incorporar a alfavestronidase para o
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tratamento de mucopolissacaridose tipo VII, condicionado ao monitoramento dos
resultados, à reavaliação pela Conitec após três anos de uso e à elaboração de
Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde
- SUS. 

Portaria Conjunta nº 12/2020 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
- aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Pompe. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria nº 2.154/2020 - Gabinete do Ministro - estabelece a iniciativa Polos de
Agricultura  Irrigada  como  parte  integrante  das  ações  de  implementação  da
Política  Nacional  de  Irrigação e de incentivo  ao desenvolvimento  regional  no
âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e revogar a  Portaria
MDR n  º   1082, de 25 de abril de 2019  . 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº 353/2020 - Gabinete do Ministro - aprova o Regimento Interno do
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Portaria  nº  793/2020  -  ICMBio  -  aprova  o  Plano  de  Ação  para  Prevenção,
Monitoramento, Manejo e Controle de Espécies Exóticas Invasoras Vegetais nos
Parques Nacionais da Serra Geral e Aparados da Serra, PNAS-PNSG e Zona de
Amortecimento, estabelecendo seu objetivo geral,  objetivos específicos, prazo
de execução e formas de implementação, supervisão e revisão.

Portaria nº 811/2020 - ICMBio -  cria o Comitê de Análise de Projetos - COAP,
previsto na Instrução Normativa nº 18 de 3 de dezembro de 2018. 

Resolução nº 494/2020 - Conselho Nacional do Meio Ambiente - estabelece,
em caráter excepcional e temporário, nos casos de licenciamento ambiental, a
possibilidade de realização de audiência pública de forma remota, por meio da
Rede  Mundial  de  Computadores,  durante  o  período  da  pandemia  do  Novo
Coronavírus (COVID-19). 

MINISTÉRIO DO TURISMO

Portaria nº 410/2020 - Secretaria Especial de Cultura/Agência Nacional do
Cinema (Ancine) - recria a Câmara Técnica de Combate à Pirataria da ANCINE
(CTCPANCINE), observado o disposto no art. 6º do Decreto n.º 9.759, de 11 de abril
de 2019. 

5. PODERES EXECUTIVOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

• Governo do Estado do Paraná

Confira aqui todas as medidas tomadas pelo governo paranaense para evitar a
transmissão do coronavírus, as atividades proibidas e permitidas no Estado, bem
como o funcionamento dos serviços públicos.
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• Prefeitura Municipal de Curitiba

Veja aqui as  medidas adotadas pela  Prefeitura  de Curitiba  para  controle  da
disseminação da Covid-19, as bandeiras de risco e toda a legislação vigente,
com destaque para o  Decreto nº 810,  que estabelece medidas restritivas às
atividades e serviços  como mecanismo de enfrentamento  da Emergência em
Saúde  Pública,  decorrente  do  novo  Coronavírus,  de  acordo  com  a  situação
epidêmica  da  COVID-19  e  a  situação  de  Risco  Médio  de  Alerta  -  Bandeira
Laranja - conforme Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba.

• Governo do Estado de Santa Catarina

Veja aqui todas as Leis e aqui os Decretos do Governo de Santa Catarina sobre
as medidas de enfrentamento à Covid-19 e a definição das atividades essenciais
no Estado.

• Prefeitura Municipal de Florianópolis

Confira aqui as medidas adotadas pela Prefeitura de Florianópolis para conter a
pandemia

• Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Decretos  Estaduais  –  coronavírus,  com  destaque  para  o  Decreto  nº
55.320/2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de
prevenção  e  de  enfrentamento  à  epidemia  causada  pelo  novo  Coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de
estado  de  calamidade  pública  em  todo  o  território  estadual  e  dá  outras
providências. 

• Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Acesse aqui todas as informações e normas referentes à prevenção ao contágio
pelo coronavírus em Porto Alegre, sobretudo a cartilha referente ao  Decreto  nº
20.623/2020.

Voltar ao topo
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