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Acesso à informação

Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012

Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm

2012 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm

2011 Epígrafe

Ementa

Links

Administração Federal

DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma administrativa e dá outras 
providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm

1967 Epígrafe

Ementa

Links

Administração Financeira Pública

DECRETO Nº 93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá 
outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm

1986 Epígrafe

Ementa

Links

Agentes Públicos

Resolução CEP/PR nº 11, de 11 de dezembro de 2017

Dispõe sobre a divulgação da agenda de compromissos públicos pelos agentes públicos mencionados nos incisos I a IV 
do art. 2° da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013.

http://antigo.etica.planalto.gov.br/sobre-a-cep/legislacao/resolucao-cep-no-11.pdf

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Assinatura eletrônica

DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na administração pública federal e regulamenta o art. 5º da Lei nº 14.063, 
de 23 de setembro de 2020, quanto ao nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em interações com o ente 
público.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Atos Normativos
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Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017

Estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de 
propostas de atos normativos ao Presidente da República pelos Ministros de Estado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9191.htm

2017 Epígrafe

Ementa

Links

DECRETO Nº 10.139, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm

2019 Epígrafe

Ementa

Links

DECRETO Nº 10.310, DE 2 DE ABRIL DE 2020

Altera o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, e o Decreto 
nº 10.229, de 5 de fevereiro de 2020, para adiar prazos e etapas que estabelecem.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10310.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA Nº 357, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Estabelece prazos para a publicação dos atos normativos do Ministério da Educação devidamente revisados e 
consolidados, conforme determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-357-de-20-de-marco-de-2020-249247397

2020 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA Nº 767, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

Altera os prazos para a publicação dos atos normativos do Ministério da Educação - MEC, devidamente revisados e 
consolidados, de que trata a Portaria MEC nº 357, de 20 de março de 2020.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-767-de-21-de-setembro-de-2020-278924198

2020 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA Nº 795, DE 19 DE MAIO DE 2020

Altera os prazos para a publicação dos atos normativos do Ministério da Educação devidamente revisados e 
consolidados de que trata a Portaria nº 357, de 20 de março de 2020.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-795-de-19-de-maio-de-2020-257607816

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Auditoria Interna

Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3591.htm

2000 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa CGU nº 03, de 9 de junho de 2017

Aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-
normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa CGU nº 9, de 9 de outubro de 2018

Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44939745/do1-2018-10-11-instrucao-
normativa-n-9-de-9-de-outubro-de-2018-44939518

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/33410

2018 Epígrafe

Ementa

Links
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Instrução Normativa CGU nº 19, de 16 de outubro de 2020

Prorrogação do prazo para que as Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal 
cumpram o disposto no Artigo 7º da Instrução Normativa nª 13, de 6 de maio de 2020, publicada em 7 de maio de 2020.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-16-de-outubro-de-2020-283501722

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/63595

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa CGU nº 13, de 6 de maio de 2020

Aprova os requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das Unidades de Auditoria Interna Governamental 
(UAIG) do Poder Executivo Federal.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-13-de-6-de-maio-de-2020-255615399

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa CGU nº 10, de 28 de abril de 2020

Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal.

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/45198

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de 
Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10180.htm

2001 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA-SEGECEX Nº 27, DE 19 DE OUTUBRO DE 2009

Disciplina a verificação do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal e dos resultados 
delas advindos e aprova, em caráter preliminar, o documento Padrões de Monitoramento.

https://portal.tcu.gov.br/controle-externo/normas-e-orientacoes/normas-de-fiscalizacao/monitoramento.htm

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A159F55E530159F5E5B2C66F63

2009 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017

Disciplina o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de 
auditoria interna ou auditor interno.

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41369

2017 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA Nº 1.037, DE 7 DE MARÇO DE 2019

Aprova a “Orientação Prática: Relatório de Auditoria”, que estabelece diretrizes e orientações relativas à elaboração e 
apresentação dos relatórios de auditoria produzidos no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno e das 
Controladorias-Regionais da União nos Estados.

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/43329

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44974

2019 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 2019

Publica a Deliberação da Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI), conforme proposto em sessão realizada 
em 30 de janeiro de 2019, que recomenda a utilização das metodologias Internal Audit Capability Model (IA-CM) e 
Qulaity Assessment (QA), do Instituto dos Auditores Internos (IIA) na implementação do Programa de Gestão e 
Melhoria da Qualidade (PGMQ).

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41360

2019 Epígrafe

Ementa

Links

Cadastro Integrado de Projetos de Investimento (Cipi)
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DECRETO Nº 10.496, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10496.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos

Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020

Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167211-rceb002-
20&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Censo da Educação Superior

Portaria MEC nº 794, de 23 de agosto de 2013

Dispõe sobre o Censo da Educação Superior.

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/legislacao/2014/portaria_n_794_26_agosto_2013_c
enso.pdf

2013 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria INEP nº 635, de 17 de dezembro de 2020

Dispõe sobre o Cronograma do Censo da Educação Superior 2020.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-635-de-17-de-dezembro-de-2020-294938074

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria INEP nº 319, de 23 de abril de 2020

Dispõe sobre o Cronograma do Censo da Educação Superior 2019.

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/legislacao/2020/portaria_n319_23042020.pdf

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria INEP nº 984, de 18 de novembro de 2020

Dispõe sobre o Censo da Educação Superior.

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/legislacao/2020/Portaria_984_18_11_2020.pdf

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Censo Escolar da Educação Básica

Portaria MEC nº 777, de 28 de setembro de 2020

Divulga os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2020.

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/legislacao/2020/portaria_n777_28092020.pdf

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria INEP nº 357, de 22 de maio de 2020

Define o cronograma de atividades do Censo Escolar da Educação Básica 2020

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/legislacao/2020/portaria_n357_22052020_cronograma.
pdf

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Colegiados, comissões e comitês
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Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019

Extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm

2019 Epígrafe

Ementa

Links

DECRETO Nº 10.416, DE 7 DE JULHO DE 2020

Autoriza o uso de videonconferência nas reuniões de colegiados da administração pública federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10416.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Conceito Preliminar de Curso

Portaria nº 625, de 9 de dezembro de 2020

Publica os resultados do Conceito Preliminar de Curso referentes ao ano de 2019 (CPC 2019), conforme Anexo I.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-625-de-9-de-dezembro-de-2020-293262555

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Conflito de interesses

Decreto nº 10.571, de 9 de dezembro de 2020

Dispõe sobre a apresentação e a análise das declarações de bens e de situações que possam gerar conflito de interesses 
por agentes públicos civis da administração pública federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10571.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013

Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos 
posteriores ao exercício do cargo ou emprego; e revoga dispositivos da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e das 
Medidas Provisórias nºs 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12813.htm

2013 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria Interministerial MPDG/CGU nº 333, de 19 de setembro de 2013

Consulta sobre a existência de conflito de interesses e o pedido de autorização para o exercício de atividade privada por 
servido.

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/44844/13/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20N%C2%BA%20333.pdf

2013 Epígrafe

Ementa

Links

Contabilidade pública - Restos a pagar

DECRETO Nº 10.579, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Estabelece regras para a inscrição de restos a pagar das despesas de que trata o art. 5º da Emenda Constitucional nº 
106, de 7 de maio de 2020, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10579.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Contabilidade pública - UASG

PORTARIA SGME/ME Nº 13.623, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Estabelece diretrizes para redimensionamento do quantitativo de Unidades Administrativas de Serviços Gerais - Uasg, 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-13.623-de-10-de-dezembro-de-2019-232936466

2020 Epígrafe

Ementa

Links
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Contratação de pessoal por tempo determinado

Decreto nº 4.748, de 16 de junho de 2003

Regulamenta o processo seletivo simplificado a que se refere o § 3º do art. 3º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4748.htm

2003 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8745cons.htm

1993 Epígrafe

Ementa

Links

Contratação de serviços

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 25 de maio de 2017

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

https://antigo.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-
05-de-25-de-maio-de-2017

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SEGES/ME nº 49, de 30 de junho de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-49-
de-30-de-junho-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria SEGES/ME nº 21.262, de 23 de setembro de 2020

Estabelece procedimentos referenciais para a composição da planilha de custos e formação de preços nas contratações 
de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, executados de forma contínua ou não, em edifícios 
públicos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-no-21-262-de-23-de-setembro-
de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Cooperativa-Escola

PORTARIA Nº  4.033, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005

Regulamentar o funcionamento das Cooperativas-Escolas bem como suas relações jurídico-formais com as Instituições 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica vinculadas ao Ministério da Educação, em observância ao disposto na 
Lei nº. 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e ao contido no Decreto nº 2.548, de 15 de abril de 1998.

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2005&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=96

2005 Epígrafe

Ementa

Links

Correição

Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2015

Dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5480.htm

2015 Epígrafe

Ementa

Links
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4748.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8745cons.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5480.htm


DECRETO Nº 9.830, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Regulamenta o disposto nos art. 20 ao art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, que institui a Lei de 
Introdução às normas do Direito brasileiro.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm

2019 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa CGU nº 08, de 6 de dezembro de 2017

Regulamenta a Investigação Preliminar Sumária no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-8-de-19-de-marco-de-2020-249246189

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006

Regulamenta o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 
2005.

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33648/5/Portaria-CGU-335-2006.pdf

2006 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007

Estabelece a obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD para o gerenciamento 
das informações sobre processos disciplinares no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal e dá 
outras providências.

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33656/8/Portaria1043_2007.pdf

2007 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria CGU nº 1.196, de 23 de maio de 2017

Regulamenta o uso do Sistema de Gestão de Procedimentos de Responsabilização de Entes Privados - CGU-PJ no 
âmbito do Poder Executivo Federal.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20242064/do1-2017-05-29-portaria-n-1-
196-de-23-de-maio-de-2017-20242005

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Desempenhos Observado e Esperado (IDD)

Portaria nº 575, de 20 de outubro de 2020

Publica os resultados do Conceito Enade e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado 
(IDD) referentes ao ano de 2019, conforme Anexo.

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2020/PORTARIA_N_575_20102020.pdf

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Direito Brasileiro

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002

Institui o Código Civil

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm

2002 Epígrafe

Ementa

Links

Diretrizes e bases da educação nacional

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm - art39

1996 Epígrafe

Ementa

Links

Doação de bens e serviços
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-8-de-19-de-marco-de-2020-249246189
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art39


DECRETO Nº 10.314, DE 6 DE ABRIL DE 2020

Altera o Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de 
serviços, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10314.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SEGES/ME nº 96, de 02 de outubro de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 6, de 12 de agosto de 2019, que regulamenta o Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 
2019, que dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços, sem ônus ou encargos, de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-96-
de-02-de-outubro-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Documentos públicos ou privados

DECRETO Nº 10.278, DE 18 DE MARÇO DE 2020

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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.ht

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Educação Profissional e Tecnológica

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004

Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm

2004 Epígrafe

Ementa

Links

ENADE

Portaria MEC nº 14, de 3 de janeiro de 2020

Estabelece o regulamento do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade, edição 2020.

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2020/portaria_n%2014_03012020_enade2020.pdf

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Estágio de estudantes

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as 
Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm

2008 Epígrafe

Ementa

Links

Ética
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10314.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm


Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm

1994 Epígrafe

Ementa

Links

Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007

Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6029.htm

2007 Epígrafe

Ementa

Links

Ética em pesquisa

Resolução MS nº 466, de 12 de dezembro 2012

Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html

2012 Epígrafe

Ementa

Links

Ética no uso de animais

Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008

Regulamenta o inciso VII do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso 
científico de animais; revoga a Lei no 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm

2008 Epígrafe

Ementa

Links

Extensão universitária

Política Nacional de Extensão Universitária

Esta Política Nacional de Extensão Universitária reafirma os objetivos pactuados ao longo da existência do FORPROEX. 
Muitos deles foram formalizados no Plano Nacional de Extensão Universitária, de 19991, aos quais se acrescem outros 
que se fazem necessários para o enfrentamento de novos desafios e aproveitamento de novas oportunidades, tendo 
em vista o contínuo fortalecimento da Extensão Universitária. (texto extraído da política - capítulo 1 - Objetivos

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-
Universit%C3%A1ria-e-book.pdf

2012 Epígrafe

Ementa

Links

Feriados nacionais, pontos facultativos

Portaria ME nº 430, de 30 de dezembro de 2020

Dispõe sobre a divulgação dos dias de feriados nacionais e estabelece os dias de ponto facultativo no ano de 2021.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-430-de-30-de-dezembro-de-2020-297214729

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Formação continuada de professores

LEI Nº 11.273, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006.

Autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação inicial e continuada 
de professores para a educação básica.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11273.htm

2006 Epígrafe

Ementa

Links
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6029.htm
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm
https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-430-de-30-de-dezembro-de-2020-297214729
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11273.htm


Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de outubro de 2020

Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e 
institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação 
Continuada).

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=164841-rcp001-
20&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Fundação de Apoio

Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010

Regulamenta a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de 
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, e revoga o Decreto no 5.205, de 14 de 
setembro de 2004.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7423.htm

2010 Epígrafe

Ementa

Links

Decreto nº 8.240, de 21 de maio de 2014

Regulamenta os convênios e os critérios de habilitação de empresas referidos no art. 1º-B da Lei nº 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8240.htm

2014 Epígrafe

Ementa

Links

Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014

Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, para dispor sobre a aquisição de bens e a 
contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8241.htm

2014 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994

Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 
fundações de apoio e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8958compilado.htm

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/33113

1994 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria Interministerial MEC/MCTI nº 191, de 13 de março de 2012

Dispõe sobre as fundações de apoio registradas e credenciadas para apoiar Instituições Federais de Ensino Superior - 
IFES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs.

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=14/03/2012

http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/fundacoes-de-apoio-sesu

2012 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria Conjunta SESU/MEC SPPPD/MCTIC nº 42 , de 24 de julho de 2017

Prorroga o prazo dos credenciamentos vigentes para cinco anos.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-conjunta-n-42-de-24-de-julho-de-2017-19195611

http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/fundacoes-de-apoio-sesu

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Fundação de Direito Privado

Resolução PGJ nº 30, de 27 de março de 2015

Dispõe sobre a atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no velamento das fundações de direito 
privado.

https://www.mpmg.mp.br/files/diariooficial/DO-20150328.PDF

2015 Epígrafe

Ementa

Links
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Gestão do Bens Móveis

DECRETO Nº 10.340, DE 6 DE MAIO DE 2020

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10340.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Governança

Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017.

Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa Conjunta MPDG/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016

Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-2016-05-11-instrucao-
normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/33947

2016 Epígrafe

Ementa

Links

Governo Digital

LEI Nº 14.129, DE 29 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a 
Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a Lei 
nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14129.htm

2021 Epígrafe

Ementa

Links

Identidade funcional

DECRETO Nº 10.266, DE 5 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a identidade funcional expedida pela administração pública federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10266.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica

Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018

Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o 
art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, 
caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, 
para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com 
vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9283.htm

2018 Epígrafe

Ementa

Links

DECRETO Nº 10.534, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020

Institui a Política Nacional de Inovação e dispõe sobre a sua governança.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10534.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links
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DECRETO Nº 10.497, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10497.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 
providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm

2004 Epígrafe

Ementa

Links

Indicadores de Qualidade da Educação Superior

Portaria INEP nº 429, de 2 de julho de 2020

Define os Indicadores de Qualidade da Educação Superior referentes ao ano de 2019, estabelece os aspectos gerais de 
cálculo e os procedimentos de manifestação  das Instituições de Educação Superior sobre os insumos de cálculo e 
divulgação de resultados.

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2020/PORTARIA_N_429_02072020.pdf

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Jornada de trabalho dos servidores federais

Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995

Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das 
fundações públicas federais, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1590.htm

1995 Epígrafe

Ementa

Links

IN SGP nº 2, de 12 de setembro de 2018

Estabelece orientação, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec, quanto à jornada de trabalho de que trata o art. 19 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 e pelo Decreto nº 
1.867, de 17 de abril de 1996, que dispõem sobre o controle de frequência, a compatibilidade de horários na 
acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, aplicáveis aos servidores públicos, em exercício nos órgãos e 
entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/15016

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Licitações e contratos

Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001

Regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3722.htm

2001 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 5 de agosto de 2020

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.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-73-
de-5-de-agosto-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links
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Instrução Normativa SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020

Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP 
digital.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-40-
de-22-de-maio-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SEGES/ME nº 43, de 8 de junho de 2020

Dispõe sobre a dispensa, o parcelamento, a compensação e a suspensão de cobrança de débito resultante de multa 
administrativa, prevista nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 12.462, de 4 
de agosto de 2011, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, não inscritas em dívida 
ativa.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-43-
de-8-de-junho-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

1993 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 14.065, de 30 de setembro de 2020

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da administração pública; adequa 
os limites de dispensa de licitação; amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) durante o 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14065.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Manual de Redação da Presidência da República

Portaria CSPR nº 1.369, de 27 de dezembro de 2018

Aprova e autoriza a distribuição da terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Prt1369-18.htm

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-
redacao.pdf

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Matrícula escolar

Resolução CNE/CEB nº 1 de 13 de novembro de 2020

Dispõe sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio 
no sistema público de ensino brasileiro.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=165271-rceb001-
20&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192

2020 Epígrafe

Ementa

Links
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Nepotismo

Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010

Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm

2010 Epígrafe

Ementa

Links

Orçamento Federal

Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13898.htm

http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais

2019 Epígrafe

Ementa

Links

Organização da Sociedade Civil (OSC)

Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016

Regulamenta a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das 
parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8726.htm

2016 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução 
de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, 
em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de 
cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de 
março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm

http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/docs/MROSC/Publicacoes_SG_PR/LIVRETO_MROSC_WEB.pdf

2014 Epígrafe

Ementa

Links

Pandemia da Covid-19

Comunicado nº 01/2020/ME,  de 22 de junho de 2020

O órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) apresenta nesta oportunidade aos 
dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal um conjunto de alternativas de organização do 
trabalho presencial e de, condutas voltados à prevenção do contágio pela COVID-19 e ao bom desempenho funcional.

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/22558

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Ofício Circular SEI nº 2034/2020/ME,  de 22 de junho de 2020

O órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) apresenta nesta oportunidade aos 
dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal um conjunto de alternativas de organização do 
trabalho presencial e de, condutas voltados à prevenção do contágio pela COVID-19 e ao bom desempenho funcional.

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/22558

2020 Epígrafe

Ementa

Links
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IN SGDP nº 63, de 27 de julho de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento 
da emergência de, saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/22910

2020 Epígrafe

Ementa

Links

IN SGDP nº 19, de 12 de março de 2020

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, 
quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, (COVID-19).

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/19792

2020 Epígrafe

Ementa

Links

IN SGDP nº 109, de 29 de outubro de 2020

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC 
para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial.

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23037

2020 Epígrafe

Ementa

Links

IN SGDP nº 21, de 16 de março de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento 
da emergência de, saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/19794

2020 Epígrafe

Ementa

Links

IN SGDP nº 27, de 25 de março de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento 
da emergência de, saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/19892

2020 Epígrafe

Ementa

Links

IN SGDP nº 28, de 25 de março de 2020

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, 
quanto à autorização para o serviço extraordinário, à concessão do auxílio-transporte, do adicional noturno e dos 
adicionais, ocupacionais aos servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que 
estejam afastados de suas atividades presenciais, nos termos da Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, e 
dá outras providências

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/19890

2020 Epígrafe

Ementa

Links

IN SGDP nº 35, de 29 de abril de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) e altera a Instrução 
Normativa nº 28, de 25, de março de 2020, quanto à autorização para o serviço extraordinário, à concessão do auxílio-
transporte, do adicional noturno e dos adicionais ocupacionais, que estabelecem orientações aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da, Administração Pública Federal - SIPEC.

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/21037

2020 Epígrafe

Ementa

Links
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IN SGDP nº 20, de 13 de março de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento 
da emergência de, saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/19793

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria MEC nº 491, de 19 de março de 2020

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Ministério 
da Educação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20491-20-mec.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (COVID-19).

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20356-20-MS.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria conjunta SEPT-ME/MS nº 20, de 18 de junho de 2020

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). (Processo nº 19966.100581/2020-51).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV).

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Portaria-188-20-ms.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 
2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e 
redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167141-rcp002-
20&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Resolução CNE/CES nº 1, de 29 de dezembro de 2020

Dispõe sobre prazo de implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) durante a calamidade pública 
provocada pela pandemia da COVID-19.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167921-rces001-
20&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Plano de Carreira e Cargos de Magistério Federal
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Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012

Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério 
Superior, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal, de que trata a Lei nº 
11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a contratação de professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de que 
trata a Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação; altera as Leis nºs 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de 
janeiro de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 
2006, 12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; revoga o art. 4º da Lei nº 12.677, de 25 de 
junho de 2012; e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm

2012 Epígrafe

Ementa

Links

Plano de Desenvolvimento Institucional

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004

Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm

2004 Epígrafe

Ementa

Links

Plano Nacional de Educação (PNE)

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm

2014 Epígrafe

Ementa

Links

Política Nacional de Avaliação da Educação Básica

Portaria MEC nº 458, de 5 de maio de 2020

Institui normas complementares necessárias ao cumprimento da Política Nacional de Avaliação da Educação Básica.

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2020/legislacao/portaria_n458_05052020.pdf

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração 
pública federal

DECRETO Nº 9.991, DE 28 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos 
para ações de desenvolvimento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm

2019 Epígrafe

Ementa

Links

DECRETO Nº 10.506, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10506.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Política Nacional de Educação Especial
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DECRETO Nº 10.502, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Prestação de Contas

Decisão Normativa TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020

Divulga a relação das unidades prestadoras de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Instrução 
Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, estabelece os elementos de conteúdo do relatório de gestão e define os 
prazos de atualização das informações que integram a prestação de contas da administração pública federal, nos 
termos do art. 5º, § 1º e art. 6º; art. 8º, inciso III e § 3º; e art. 9°, § 3º da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 
2020.

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E747486F3017479820A880E3C

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa TCU nº 84, de 22 de abril de 2020

Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública 
federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga 
as Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/ - /documento/ato-
normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2529%2520NUMATO
%253A84%2520NUMANOATO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252CNUMATOINT%2520desc/0/%2520?uuid=db
8746c0-916d-11ea-9a77-ad128385eede&inline=1

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Previdência Social

Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999

Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm

1999 Epígrafe

Ementa

Links

Processo administrativo eletrônico

DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015

Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm

2015 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA Nº 1.042, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a implantação e o funcionamentodo processo eletrônico no âmbito doMinistério da Educação.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/33304161/do1-2015-11-05-portaria-n-1-
042-de-4-de-novembro-de-2015-33304143

2015 Epígrafe

Ementa

Links

Processo de Segurança contra Incêndio e pânico - PSCIP

DECRETO 44.746 de 29/02/2008 - Texto Atualizado

Regulamenta a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no 
Estado e dá outras providências.

https://www.bombeiros.mg.gov.br/images/stories/dat/decretos/dec_44746_atualizado_19-06-2017-4.pdf

2008 Epígrafe

Ementa

Links
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Lei 14.130 de 19 de dezembro de 2001

Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências.

https://www.bombeiros.mg.gov.br/images/documentos/lei-14130.pdf

2001 Epígrafe

Ementa

Links

LEI Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, 
edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nº s 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil; e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13425.htm

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Programa de Desligamento Voluntário - PDV

Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001

Institui, no âmbito do Poder Executivo da União, o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, a jornada de trabalho 
reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com pagamento de incentivo em pecúnia, 
destinados ao servidor da administração pública direta, autárquica e fundacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2174-28.htm - 
:~:text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20do%20Poder,p%C3%BAblica%20direta%2C%20aut%C3%A1rquica%20e
%20fundacional.

2001 Epígrafe

Ementa

Links

Programa de Gestão

Instrução Normativa SGP/MPDG nº 01, de 31 de agosto de 2018.

Estabelece orientação, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec relativos à implementação de Programa de Gestão, de que 
trata o § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39382838/do1-2018-09-03-instrucao-
normativa-n-1-de-31-de-agosto-de-2018-39382704

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SGDP nº 44, de 10 de junho de 2020.

Altera a Instrução Normativa nº 1, de 31 de agosto de 2018, que estabelece orientação, critérios e procedimentos 
gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - 
SIPEC, relativos à implementação de Programa de Gestão, de que trata o § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de 
agosto de 1995.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-44-de-10-de-junho-de-2020-261279454

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SGDP nº 65, de 30 de julho de 2020.

Estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC relativos à implementação de Programa de Gestão.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Nota Técnica MPDG nº 18.384/2018 - MP de 31 de agosto de 2018

Instrução Normativa. Implementação de Programa de Gestão, de que trata o § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 
de agosto de 1995.

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/14998

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado 
(TransformaGov)
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DECRETO Nº 10.382, DE 28 DE MAIO DE 2020

Institui o Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, no âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, altera o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, que estabelece medidas de 
eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
estabelece normas sobre concursos públicos e dispõe sobre o Sistema de Organização e Inovação Institucional do 
Governo Federal, e remaneja, em caráter temporário, Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE para o 
Ministério da Economia.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10382.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Projeto

Tabela de áreas do conhecimento do CNPQ

Áreas e subáreas da árvore de especialidades do conhecimento.

http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-
c280521bd5f7

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/home

2013 Epígrafe

Ementa

Links

Propriedade industrial

Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm

1996 Epígrafe

Ementa

Links

Proteção dados pessoais

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Racionalização do gasto público

Portaria ME nº 84, de 4 de março de 2020

Altera a Portaria nº 179, de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público nas 
contratações para aquisição de bens e prestação de serviços.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-no-84-de-4-de-marco-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria ME nº 149, de 7 de abril de 2020

Revoga a Portaria nº 23, de 12 de fevereiro de 2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-no-149-de-7-de-abril-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT)
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PORTARIA MEC Nº 129, DE 5 DE MAIO DE 2009

Estabelece diretrizes para a organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e define parâmetros 
e normas para a sua expansão.

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/05/2009&jornal=1&pagina=13&totalArquivos=80

2009 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA MEC Nº 1.291, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013

Estabelece diretrizes para a organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e define parâmetros 
e normas para a sua expansão.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41001-por-1291-2013-393-2016-
setec-pdf&Itemid=30192

2013 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA MEC Nº 378, DE 9 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre a autorização de funcionamento de unidades dos Institutos Federais e atualiza a relação de unidades que 
integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=40391-portaria-2016-no-375-
09052016-dou-10052016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192

2016 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA MEC No 393, DE 10 DE MAIO DE 2016

Altera Portaria MEC no 1.291, de 30 de dezembro de 2013, que estabelece diretrizes para a organização dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e define parâmetros e normas para a sua expansão.

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=40&data=11/05/2016

2016 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA MEC No 118, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018

Dispõe sobre a autorização de funcionamento de Polos de Inovação e atualiza a relação de unidades que integram a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/02/2018&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=42

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Regime jurídico dos servidores públicos civis da União

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm

1990 Epígrafe

Ementa

Links

Relatório de Gestão

Resolução CVM nº 14, de 9 de dezembro de 2020

Aprova a Orientação Técnica CPC 09 - Relato Integrado.

http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol014.html - 
:~:text=Aprova%20a%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9cnica%20CPC,DOU%20de%2010.12.2020).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cvm-n-14-de-9-de-dezembro-de-2020-293251550

2020 Epígrafe

Ementa

Links

República Federativa do Brasil

Constituição da República Federativa do Brasil de 1998

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

1998 Epígrafe

Ementa

Links
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Segurança da informação

Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018

Institui a Política Nacional de Segurança da Informação, dispõe sobre a governança da segurança da informação, e 
altera o Decreto nº 2.295, de 4 de agosto de 1997, que regulamenta o disposto no art. 24, caput, inciso IX, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre a dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a segurança 
nacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9637.htm - art22

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedor (SICAF)

Instrução Normativa SG/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018

Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, no âmbito do 
Poder Executivo Federal.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-
de-26-de-abril-de-2018

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SEGES/ME nº 10, de 10 de fevereiro de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-10-
de-10-de-fevereiro-de-2020-atualizada

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SEGES/ME nº 64, de 29 de julho de 2020

Altera o prazo de vigência disposto no inciso I do art. 3º da Instrução Normativa nº 10, de 10 de fevereiro de 2020.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-64-
de-29-de-julho-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa SEGES/ME nº 107, de 28 de outubro de 2020

Altera a Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores –Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-
107-de-28-de-outubro-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Sistema de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal (SIGEPE)

DECRETO Nº 10.328, DE 28 DE ABRIL DE 2020

Altera o Decreto nº 8.690, de 11 de março de 2016, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de 
pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10328.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Sistema de Gestão de Riscos

PORTARIA-SEGECEX Nº 2, DE 22 DE JANEIRO DE 2018

Aprova o documento “Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos”.

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A16023355901612E23301D47CE

2008 Epígrafe

Ementa

Links

Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG)
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-10-de-10-de-fevereiro-de-2020-atualizada
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-107-de-28-de-outubro-de-2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10328.htm
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A16023355901612E23301D47CE#:~:text=SECRETARIA%2DGERAL%20DE%20CONTROLE%20EXTERNO&text=JANEIRO%20DE%202018.-,Aprova%20o%20documento%20%E2%80%9CRoteiro%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o,Matur


Instrução Normativa DGAN/MJDP SEGES/ME nº 50, de 02 de julho de 2020

Altera o prazo para atualização de informações disposto no art. 20 da Instrução Normativa Interministerial nº 13, de 27 
de fevereiro de 2020.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-50-
de-02-de-julho-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa DGAN/MJSP SEGES/ME nº 13, de 27 de fevereiro de 2020

Dispõe sobre as regras e procedimentos para a atribuição de código e para o cadastramento das unidades 
protocolizadoras no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-13-
de-27-de-fevereiro-de-2020-atualizada

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC)

PORTARIA Nº 3.700, DE 4 DE ABRIL DE 2018

Uniformiza definições referentes à gestão de pessoas para fins de divulgação de dados gerenciais por parte dos órgãos 
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/9580046

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (Siads)

Portaria ME nº 232, de 2 de junho de 2020

Institui o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - Siads, no âmbito da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional e das empresas públicas dependentes do Poder Executivo federal, e dá outras providências.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-no-232-de-2-de-junho-de-2020

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)

PORTARIA Nº 165, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Institui a Avaliação Externa Virtual in Loco no âmbito das visitas por comissões de especialistas para avaliação externa 
de Instituições de Educação Superior e cursos de graduação, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), e da avaliação das Escolas de Governo.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-165-de-20-de-abril-de-2021-315215701

2021 Epígrafe

Ementa

Links

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

DECRETO Nº 10.332, DE 28 DE ABRIL DE 2020

Institui a 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 dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10332.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Termo de Execução Descentralizada (TED)

DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10426.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links
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Tomada de Contas Especiais (TCE)

Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012

Dispõe sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União
dos processos de tomada de contas especial.

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A158FE98EE0158FED18D783C5D

2012 Epígrafe

Ementa

Links

Transferência de Recursos

Decreto nº 1.819, de 16 de fevereiro de 1996

Disciplina as transferências de recursos da União por intermédio de instituições e agências financeiras oficiais federais e 
dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/1996/D1819.htm

1996 Epígrafe

Ementa

Links

Decreto nº 6.170 de 25 de julho de 2007

Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e 
dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm

2007 Epígrafe

Ementa

Links

DECRETO Nº 10.594, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Prorroga, de ofício, a vigência de convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração, termos 
de parceria, termos de compromisso e outros instrumentos congêneres, celebrados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal para transferências de recursos da União.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10594.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507 de 24 de novembro de 2011

Estabelece normas para execução do disposto no Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as 
normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria 
Interministerial nº 127/MP/MF/CGU, de 29 de maio de 2008 e dá outras providências.

http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-507-de-24-de-novembro-de-2011

2011 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016

Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as 
normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria 
Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências.

http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016

2016 Epígrafe

Ementa

Links

PORTARIA MPDG Nº 66, DE 31 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre critérios de excelência para a governança e gestão de transferências de recursos da União, 
operacionalizadas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv).

http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-n-66-de-31-de-marco-de-2017

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=99&totalArquivos=132

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria MPDG nº 67, de 31 de março de 2017

Dispõe sobre a gestão de integridade, riscos e controles internos no âmbito das transferências de recursos da União, 
operacionalizadas por meio de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, de fomento e de colaboração.

http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-n-67-de-31-de-marco-de-2017

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Página 24 de 26

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A158FE98EE0158FED18D783C5D
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/1996/D1819.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10594.htm
http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-507-de-24-de-novembro-de-2011
http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016
http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-n-66-de-31-de-marco-de-2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=99&totalArquivos=132
http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-n-67-de-31-de-marco-de-2017


PORTARIA ME Nº 1.511, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021

Altera a Portaria nº 66, de 31 de março de 2017, que dispõe sobre critérios de excelência para a governança e gestão de 
transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse - Siconv, e a Portaria nº 67, de 31 de março de 2017, que dispõe sobre a gestão de integridade, riscos e 
controles internos no âmbito das transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio de convênios, 
contratos de repasse, termos de parceria, de fomento e de colaboração.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-1.511-de-9-de-fevereiro-de-2021-303028400

2021 Epígrafe

Ementa

Links

Unidade de Gestão da Integridade

Portaria CGU nº 1.089, de 25 abril de 2018

Estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de 
integridade e dá outras providências.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2018/04/cgu-lanca-regulamentacao-para-programas-de-integridade-
no-governo-federal/portaria-cgu-1089-2018.pdf

2018 Epígrafe

Ementa

Links

Portaria CGU nº 57, de 4 de janeiro de 2019

Altera a Portaria CGU nº 1.089, de 25 de abril de 2018, que estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução 
e o monitoramento de seus programas de integridade e dá outras providências.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/58029864

2019 Epígrafe

Ementa

Links

Usuários do serviço público

DECRETO Nº 9.094, DE 17 DE JULHO DE 2017

Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 , dispõe sobre a simplificação do atendimento 
prestado aos usuários dos serviços públicos, institui o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como instrumento suficiente e 
substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de 
benefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e 
institui a Carta de Serviços ao Usuário. (Redação dada pelo Decreto nº 9.723, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9094.htm

2017 Epígrafe

Ementa

Links

DECRETO Nº 10.178, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, para dispor sobre os critérios e os 
procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica e para fixar o prazo para aprovação tácita e altera o 
Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, para incluir elementos na Carta de Serviços ao Usuário.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10178.htm

2019 Epígrafe

Ementa

Links

DECRETO Nº 10.279, DE 18 DE MARÇO DE 2020

Altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que regulamenta dispositivos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 
2017, dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, institui o Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício 
de obrigações e direitos e na obtenção de benefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação 
em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10279.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links

Instrução Normativa OGU/CGU nº 1, de 05 de novembro de 2014

Manual para Ouvidores Federais

https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/legislacao/instrucao-normativa/manual-instrucao-normativa.pdf

2014 Epígrafe

Ementa

Links
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Instrução Normativa Conjunta CGU/OGU nº 1 , de 24 de junho de 2014

Estabelece normas de recebimento e tratamento de denúncias anônimas e estabelece diretrizes para a reserva de 
identidade do documento.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/atividade-disciplinar/normas-e-pareceres-do-orgao-central-do-
siscor/arquivos/instrucao-normativa-conjunta-n-01-2014-ogu0001.pdf/view

2014 Epígrafe

Ementa

Links

Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017

Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm

2017 Epígrafe

Ementa

Links

Veículos oficiais

DECRETO Nº 10.309, DE 2 DE ABRIL DE 2020

Altera o Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10309.htm

2020 Epígrafe

Ementa

Links
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