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Ato n. 2/GP.CR, de 13 de julho de 2022
Altera atos normativos para adequação
às diretrizes de realização de
videoconferência, na forma que
especifica.
 
Ato n. 2/GP.VPA.CR, de 13 de julho de
2022
Altera o Ato n. 1/GP.VPA. CR, de 18 de
março de 2022, para adequação às
diretrizes de realização de
videoconferência, na forma que
especifica.
 
Portaria n. 23/DGA, de 19 de julho de
2022
Altera as Portarias n. 34/DGA, de 21 de
outubro de 2019, n. 37/DGA, de 21 de
novembro de 2019, n. 6/DGA, de 10 de
março de 2020, n. 17/DGA, de 6 de
agosto de 2020, n. 23/DGA, de 25 de
novembro de 2020, n. 9/DGA, de 4 de
junho de 2021, n. 13/DGA, de 24 de

Portaria n. 23/GP, de 15 de julho de 2022
Determina a suspensão do expediente, o
atendimento ao público e as audiências
não realizadas, na 2ª Vara do Trabalho
de São Vicente, na data que especifica, e
dá outras providências.
 
Provimento n. 2/GP.VPA.CR, de 15 de
julho de 2022
Institui a Semana Nacional de Execução
(CSJT) no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 2. Região, disciplina os
procedimentos aplicáveis e dá outras
providências.
 
Resolução n. 8/GP.CR, de 13 de julho de
2022
Altera a Resolução n. 3/GP. CR, de 10 de
setembro de 2020, para adequação às
diretrizes de realização de
videoconferência, na forma que
especifica.
 
Portaria n. 24/DGA, de 20 de julho de
2022 
Altera as Portarias n. 4/DGA, de 17 de
fevereiro de 2016, n. 8/DGA, de 24 de
janeiro de 2022 e n. 11/DGA, de 7 de
março de 2022.
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março de 2022 e n. 15/DGA, de 6 de
maio de 2022.

Órgãos de interesse

CNJ
 
Portaria n. 243/CNJ, de 15
de julho de 2022
Altera a Portaria n. 6/CNJ,
de 19 de janeiro de 2016,
que instituiu o Comitê
Gestor Nacional de
Atenção integral à Saúde
de Magistrados e
Servidores do Poder
Judiciário.
 
Resolução n. 468/CNJ, de
15 de julho de 2022
Dispõe sobre diretrizes
para as contratações de
Solução de Tecnologia da
Informação e
Comunicação pelos
órgãos submetidos ao
controle administrativo e
financeiro do Conselho
Nacional de Justiça.
 
Portaria n. 242/CNJ, de 18
de julho de 2022
Regulamenta a XIII
Edição, ano 2022, do
Prêmio Conciliar é Legal.
 
Conselho Federal de
Farmácia
 

Instrução Normativa n.
2.094/RFB, de 15 de julho
de 2022
Altera a Instrução
Normativa n. 2.005/RFB,
de 29 de janeiro de 2021,
que dispõe sobre a
apresentação da
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários
Federais (DCTF) e a
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários
Federais Previdenciários e
de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb).
 
Instrução Normativa n.
2.097/RFB, de 18 de julho
de 2022
Estabelece normas
relativas à Contribuição
para o Plano de
Seguridade Social do
Servidor (CPSS), de que
trata a Lei n. 10.887, de
18 de junho de 2004.
 
Conselho Federal de
Enfermagem
 
Resolução n. 703/COFEN,
de 14 de julho de 2022
Atualiza a norma para a

Resolução n. 705/COFEN,
de 20 de julho de 2022
Atualiza, no âmbito do
Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de
Enfermagem, a atuação
dos Profissionais de
Enfermagem nos
cuidados em traumato-
ortopedia e procedimentos
de imobilização
ortopédica.
 
Poder Legislativo
 
Lei n. 14.417, de 20 de
julho de 2022
Altera a Lei n. 12.513, de
26 de outubro de 2011,
para permitir a execução
do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec) às
instituições públicas
prestadoras oficiais dos
serviços de assistência
técnica e extensão rural.
 
Lei n. 14.421, de 20 de
julho de 2022
Altera as Leis ns. 492, de
30 de agosto de 1937,
6.015, de 31 de dezembro
de 1973 (Lei de Registros
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Resolução n. 727/CFF, de
30 de junho de 2022
Dispõe sobre
a regulamentação da
Telefarmácia.
 
Ministério da Economia
 
Instrução Normativa n.
2.096/RFB, de 18 de julho
de 2022
Altera a Instrução
Normativa n. 2.043/RFB,
de 12 de agosto de 2021,
que institui a Escrituração
Fiscal Digital de
Retenções e Outras
Informações Fiscais (EFD-
Reinf).

execução, pelo
Enfermeiro, da punção
arterial para gasometria
e/ou instalação de cateter
intra-arterial para
monitorização da pressão
arterial invasiva (PAI).
 
Resolução n. 704/COFEN,
de 19 de julho de 2022 
Normatiza a atuação dos
Profissionais de
Enfermagem na utilização
do equipamento de
desfibrilação no cuidado
ao indivíduo em parada
cardiorrespiratória.

Públicos), 8.668, de 25 de
junho de 1993, 8.929, de
22 de agosto de 1994,
10.925, de 23 de julho de
2004, 11.076, de 30 de
dezembro de 2004, e
13.986, de 7 de abril de
2020, e os Decretos-Lei
ns. 3.365, de 21 de junho
de 1941, e 167, de 14 de
fevereiro de 1967.
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