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LEGISLAÇÃO FEDERAL 
 
 
BRASIL. Lei Ordinária nº14.065, 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.   
 
BRASIL. 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. 
 
 
 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
 
Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria nº 
22.677, de 22 de outubro de 2020.  
Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 31 - Segurança e Saúde no 
Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.   
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
 
Brasil. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 347, de 13 de outubro de 
2020.  
Dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário.   
 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
Brasil. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Corregedoria Regional da 
Justiça doTrabalho (CRJT). Portaria Conjunta nº 3.857, de 15 de outubro de 2020. 
Dispõe sobre o Plano de Retomada das Atividades Presenciais no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, com observância das ações e protocolos obrigatórios 
para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus – COVID-19. 
 
   



BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região 4ª) (TRT4). Portaria nº 3.949, de 20 de 
outubro de 2020. Revoga a Portaria nº 334/2017, que regulamenta a tramitação, no 
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, dos requerimentos formulados por 
magistrados visando à concessão de autorizações para a aquisição de armas de fogo 
e/ou munições de uso restrito e para a transferência de propriedade dessas armas.   
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Corregedoria Regional da 
Justiça do Trabalho (CRJT). Provimento nº 274, de 15 de outubro de 2020. 
Estabelece procedimentos para execução do Projeto Garimpo para saneamento de 
contas judiciais vinculadas a processos arquivados definitivamente.   
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa 
nº 22, de 26 de outubro de 2020. 
Aprova o Assento Regimental nº 01/2020. 
  
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa 
nº 23, de 26 de outubro de 2020. 
Altera a Resolução Administrativa nº 09/2018, que instituiu, no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, o ambiente eletrônico não presencial de julgamento 
de processos.   
 
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa 
nº 24, de 26 de outubro de 2020.  
Dispõe sobre a convocação de Juiz de primeiro grau para auxílio no âmbito da Vice-
Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
 
BRASIL. Tribunal Regional doTrabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa 
nº 25, de 26 de outubro de 2020. 
Altera a Resolução Administrativa nº 07/2020, que dispõe sobre o Núcleo de Apoio à 
Execução no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.   
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa 
nº 26, de 26 de outubro de 2020. 
Altera a Resolução Administrativa nº 20/2020, que dispõe sobre a Ação Conciliatória 
Voluntária no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
 
 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.523, de 5 de outubro de 2020. 
Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do 
Decreto nº 
55.240, de 10 de maio de 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. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.537, de 9 de outubro de 2020. 
Altera o Decreto nº 55.523, de 5 de outubro de 2020, que determina a aplicação das 
medidas 
sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do Decreto nº 55.240 de 10 de maio de 
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  
 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.538, de 9 de outubro de 2020. 
Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 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. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.539, de 9 de outubro de 2020. 
Fica alterado o Decreto nº 55.465, de 05 de setembro de 2020, que estabelece as normas 
aplicáveis às instituições e estabelecimentos de ensino situados no território do Estado do 
Rio Grande do Sul, conforme as medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) de que trata o Decreto nº 55.240, de 10 de 
maio de 
2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado e dá outras providências.  
 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.540, de 12 de outubro de 2020. 
Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do 
Decreto nº 
55.240, de 10 de maio de 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. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.548, de 19 de outubro de 2020. 
Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do 
Decreto nº 
55.240, de 10 de maio de 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. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.559, de 26 de outubro de 2020. 
Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do 
Decreto nº 
55.240, de 10 de maio de 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. 


