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ATOS DO PRESIDENTE 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-TCU Nº 339, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 70, inciso III, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e tendo em vista as informações 
constantes do processo nº TC-026.290/2008-9, resolve: 

ALTERAR, a partir de 7 de março de 2017, em caráter definitivo, o fundamento legal da 
aposentadoria concedida pela Portaria nº 205, de 11 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da 
União de 16 de setembro de 2008, a MARIA DO SOCORRO CRUZ DE CARVALHO, CPF nº 

115.818.241-49, matrícula 221-6, no cargo de Técnico Federal de Controle Externo, Área Controle Externo, 
Especialidade Controle Externo, Classe Especial, Padrão 13, do Quadro de Pessoal da Secretaria deste 

Tribunal, para integralizar os proventos da servidora, com a inclusão do art. 190 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, em razão do disposto no Acórdão 278/2007-Plenário; conceder-lhe a isenção de IR, 
com base no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei 

nº 11.052, de 29 de dezembro de 2004, regulamentado pelo art. 39, inciso XXXIII, §§ 4º e 5º, do Decreto 
nº 3.000, de 26 de março de 1999, e alterar a base de cálculo da contribuição social, com fundamento no § 

21 do art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. 

RAIMUNDO CARREIRO 

(Publicado no DOU Edição nº 148 de 03/08/2017, Seção 2, p. 47) 

 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

CAPACITAÇÃO NO EXTERIOR 

- Autorizaçao - 

Em 1º de agosto de 2017 

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução-TCU nº 212, de 25 de junho de 2008. 

AUTORIZANDO, no processo de interesse da Auditora Federal de Controle Externo ANA 

CRISTINA MELO DE PONTES BOTELHO, matrícula 3489-4, a participação em estágio de 
Doutoramento, no período de 6 (seis) meses, no Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no 
Exterior (PDSE), na modalidade Doutorado Sanduíche, no Boston College Law School, nos Estados 

Unidos, a ser financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), sem 
ônus para o TCU e com ônus para CAPES. 

(TC 016.272/2017-0) 

RAIMUNDO CARREIRO 
Presidente 

(Publicado no DOU Edição nº 148 de 03/08/2017, Seção 2, p. 47) 
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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
- DECISÃO - 

Em 25 de julho de 2017 

DECIDINDO, diante da competência conferida ao Presidente do Tribunal de Contas da União, 
inserta no inciso I do art. 3º da Resolução-TCU nº 272, de 18 de novembro de 2015, e com fundamento nos 
arts. 166, 167, § 3º, c/c o art. 141, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, considerar isento 
de responsabilidade no Processo Administrativo Disciplinar o servidor inativo ROBERTO DONIZETE DA 
SILVA, matrícula 290-9. 

(TC 003.585/2011-5) 

RAIMUNDO CARREIRO 
Presidente 

SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DAS UNIDADES NOS ESTADOS 
  

SECEX-AM 

PORTARIAS 

PORTARIA ADMINISTRATIVA-SECEX/AM Nº 14, DE 02 DE AGOSTO DE 2017. 

Autorização de passagem para participação no curso 
Treinamento de Avaliadores no SAI PMF. 

A SENHORA SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições regulamentares, considerando o 
disposto no parágrafo único do art. 10, da Resolução n.º 212, de 25 de junho de 2008, em especial o disposto 
na Seção III do Capítulo III - Da matrícula, das obrigações e das penalidades, resolve: 

Art. 1º Autorizar ao Serviço de Administração realizar os procedimentos necessários à 
participação do servidor da SECEX-AM, Eules Leonardo Santos Lima (AUFC), Matrícula nº 9443-9, no 
curso Treinamento de Avaliadores no SAI PMF, no período de 07 a 11/08/2017, conforme autorização do 
Coordenadoria Geral dos Estados, via de correio eletrônico. 

Art. 2º Conceder diárias e passagens para o deslocamento do servidor acima mencionado, para 
o trecho, Manaus/ Brasília/Manaus, conforme descriminação abaixo:  

Mat. Servidor Data Saída 
Data 

Retorno 
Qtde 

Diárias 

Valor Unit. 
(R$) 

(AUFC) 

Adic. 
Bem/Des 

(R$) 

Desc. Aux. Alim. 
(dias úteis) 

(R$) 

Total 
(R$) 

9443-9 
Eules Leonardo 

Santos Lima 
06/08/2017 11/08/2017 5,5 375,00 300,00 200,88 2.161,62 

  

Obs.: Memória de Cálculo (375,00 * 5,5 diárias = 2.062,50 // 982,10/22=44,64*4,5 aux. alim. 
= 200,88 // 1.861,62D + 300,00= 2.161,62) 

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM 

Roteiro Tipo Data da Partida Data do Retorno 

Manaus-AM/Brasília-DF/Manaus-AM Aérea 06/08/2017 11/08/2017 
  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO MAGALHÃES 
Secretária 
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SECEX-SC 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 10, DE 1 DE AGOSTO DE 2017. 

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições regulamentares, resolve: 

Conceder, com fulcro no inciso XVIII do artigo 1º da Portaria-Segedam nº 9, de 2/1/2017 e nas 
disposições contidas na Portaria-TCU nº 206, de 18/9/2003, alterada pela Portaria-TCU nº 296, de 
1º/12/2008, suprimento de fundos, conforme detalhado no quadro abaixo, para atender despesas de pequeno 
vulto que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação e que exijam pronto pagamento em 
espécie, no âmbito desta Secretaria, devendo o quantitativo ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias e 
comprovado nos 10 (dez) dias subseqüentes, nos termos da legislação em vigor: 

SUPRIDO/CARGO/MATR. 

MARCOS YAMASSAKI FIORENTINI/ Técnico Federal de Controle Externo/3671-4 

  

PTRES 
PROGRAMA DE 

TRABALHO 
NATUREZA DA 

DESPESA 
VALOR DA 
DESPESA R$ 

096823 
Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos 
Federais 

33903996 - Outros Serviços de Terceiros - PJ R$ 800,00 

  

WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO 

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

ORDENS DE SERVIÇO 

ORDEM DE SERVIÇO-SEGEDAM Nº 44, DE 2 DE AGOSTO DE 2017 

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 1º, inciso III, alínea “d”, da Portaria-
TCU nº 1, de 2 de janeiro de 2017, e tendo em vista o que consta do TC 020.531/2017-6, resolve: 

Art. 1º É removido, a pedido, para acompanhar cônjuge, nos termos dos art. 36, parágrafo único, 
inciso III, alínea “a”, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527, 10 
de dezembro de 1997, do § 4º do art. 2º da Resolução-TCU nº 286, de 16 de janeiro de 2017, c/c a Portaria-
TCU nº 69, de 24 de janeiro de 2017, o Auditor Federal de Controle Externo (Área Apoio Técnico e 
Administrativo) MARKUS BUHATEM KOCH, matrícula 8072-1, da Secretaria de Gestão de Informações 
para o Controle Externo - SGI/Adgecex/Segecex, para a Secretaria de Controle Externo no Estado de Santa 
Catarina - Secex-SC/Segecex, sem ônus para esta Corte. 

Art. 2º O servidor permanecerá lotado, provisoriamente, na nova unidade, condicionada a sua 
lotação na Secex-SC à comprovação, a cada 12 (doze) meses, da permanência da situação fática que a 
fundamentou, nos termos do nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução-TCU nº 286/2017 e art. 5º da Portaria-
TCU n 69/2017. 

Art. 3º Para fins do disposto no art. 18 da Lei nº 8.112/1990, serão concedidos 10 (dez) dias de 
trânsito ao servidor, a contar do dia 7 de agosto de 2017, os quais deverão ser atestados pela unidade de 
origem. 

Art. 4º O servidor irá se apresentar na Secex-SC, no dia 17 de agosto de 2017. 

Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS ROBERTO CAIXETA 
Secretário-Geral 



BTCU Administrativo Normal | Ano 50 | n° 42 | Quinta-feira, 03/08/2017 4

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 

(Art. 48 da Portaria-TCU nº 308, de 6 de novembro de 2015) 

Em 1º de agosto de 2017 

NOME / MATRÍCULA 
CARGO/ 

FUNÇÃO 

PERÍODO 

VIAGEM 

CONCESSÃO 

INICIAL 

(R$) 

DEVOLUÇÃO 

(R$) 
MOTIVO 

ANTÔNIO VALMIR CAMPELO 
BEZERRA / 3620-0 

Ministro 
Emérito 

3 a 7/11/2012 
(1) 

2.442,80 580,32 
Antecipação do retorno para o 
dia 6/11/2012 

WALTON ALENCAR 

RODRIGUES / 46-9 
Ministro 

8 a 

11/11/2012 
2.459,64 614,00 

Antecipação do retorno para o 

dia 10/11/2012 
  

Notas: 1 - ônus a contar de 4/11/2012. 

(TC 036.502/2012-0) 

DELENDA ASSUNÇÃO ARAÚJO BRUNO 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração 

 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

- Autorização - 

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso VIII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1, de 2 de janeiro de 
2017. 

Em 1º de agosto de 2017 

AUTORIZANDO, em caráter excepcional, no processo de interesse do servidor abaixo 

indicado, lotado na Secretaria de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e Corrupção - 
Seccor/Segecex, o ressarcimento de despesas referentes a pagamentos de pedágios desembolsados pelo 
servidor para participar de reunião com a rede de controle na cidade de Florianópolis/SC. 

NOME/CARGO/MATRÍCULA VALOR/DESPESA 

EVANDRO DE CARVALHO BULCÃO VIANNA/AUFC/3108-9  R$ 309,10 (trezentos e nove reais e dez centavos) 
  

(TC 021.121/2017-6) 

DELENDA ASSUNÇÃO ARAUJO BRUNO 

Secretária-Geral Adjunta de Administração 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-SEGEP Nº 150, DE 02 DE AGOSTO DE 2017. 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

no uso das atribuições que lhe confere o disposto no inciso II do art. 1° da Portaria n° 3, de 2 de janeiro de 
2017, do Secretário-Geral de Administração deste Tribunal e tendo em vista o que consta da Portaria-CCG 

nº 13, de 28 de julho de 2017, resolve: 

Art. 1º Alterar, de 31 de março de 2018 para 31 de julho de 2017, o prazo final do trabalho de 
Auditor Federal de Controle Externo JEFFERSON LIMA DE SOUZA, Matrícula 5638-3, para exercer, na 

Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro/SecexEstataisRJ, a função de 
confiança de Especialista Sênior II, código FC-4(Direção), definido na Portaria-SEGEP nº 130, de 13 de 

junho de 2017, publicada no DOU de 14 de junho de 2017, seção 2, página 77. 

IURI FREDERICO DE OLIVEIRA SANTOS 
Secretário Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 148 de 03/08/2017, Seção 2, p. 47) 

 

APOSTILAS 

APOSTILA-SEGEP Nº 60, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.  

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso da atribuição que lhe é conferida pela 
Portaria - Segedam nº 3, de 2 de janeiro de 2017, e tendo em vista as informações constantes do processo 

TC nº 014.750/2017-1, resolve 

APOSTILAR o ato que aposentou MÔNICA CRISTINA KARL MASCARENHAS, matrícula 

Nº 3187-9, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, por estar, conforme laudo 
da Junta Médica Oficial deste Tribunal de 12 de junho de 2017, acometida de doença prevista em lei, 
ficando, assim, isenta do recolhimento de imposto de renda, no período de 1º/8/2017 a 1º/9/2020, nos termos 

do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei nº 11.052, 
de 29 de dezembro de 2004, regulamentada pelo art. 39, inciso XXXIII, §§ 4º e 5º, do Decreto nº 3.000, de 

26 de março de 1999, bem como tendo alterada a base de cálculo de sua contribuição social, com 
fundamento no § 21 do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
47/2005 e no art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA  
Secretário 
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EDITAIS 

EDITAL-SEGEP Nº 01, DE 3 DE AGOSTO DE 2017 

PRÊMIO RECONHE-SER 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) torna pública a abertura de inscrições e as regras 
para o Prêmio Reconhe-Ser, que visa o reconhecimento de trabalhos inovadores, trabalhos de destaque e o 

incentivo à proposição de ideias inovadoras no Tribunal de Contas da União (TCU). 

O Prêmio Reconhe-Ser obedecerá às disposições da Portaria-TCU nº 146, de 29 de junho de 
2012, alteradas pelas Portarias-TCU nº 328, de 21 de dezembro de 2012, e nº 263, de 4 de setembro de 

2015. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O Prêmio Reconhe-Ser integra o Programa Reconhe-Ser e tem como objetivo reconhecer 
publicamente trabalhos inovadores, trabalhos de destaque e a proposição de ideias inovadoras. 

1.2. As inscrições para o Prêmio Reconhe-Ser estão abertas a todos os servidores do TCU, 

exceto aqueles detentores de função de direção de nível FC-05 ou FC-06, ressalvados os ocupantes de 
função de Especialista Sênior. 

1.2.1. Os detentores de função de direção de nível FC-05 ou FC-06, quando integrarem as 

equipes dos trabalhos ou ideias premiados, poderão apenas ter seus nomes divulgados nas apresentações, 
mas não farão jus às demais premiações previstas nos itens 6.1 e 6.2 deste edital. 

1.3. No âmbito do Prêmio Reconhe-Ser, aplicam-se os seguintes conceitos: 

a) trabalho inovador: projeto ou atividade que envolva a aplicação de conceitos, ferramentas ou 
métodos novos, ou inéditos em determinado contexto, que resultem na criação ou na melhoria de serviços 

ou de processos de trabalho para atendimento às necessidades do Tribunal, da Administração Pública ou da 
sociedade; 

b) trabalho de destaque: projeto ou atividade com efeitos sobre o funcionamento do Tribuna l 
ou da Administração Pública, e cujos resultados se traduzam em melhoria - direta ou indireta - na 
capacidade de atendimento às necessidades dos cidadãos ou da sociedade; 

c) ideia inovadora: proposta de aplicação de conceitos, ferramentas e métodos novos, ou 
inéditos em determinado contexto, com o objetivo de criar ou melhorar serviços ou processos de trabalho, 

para o atendimento às necessidades do Tribunal, da Administração Pública ou da sociedade. 

1.4. Serão premiados trabalhos ou ideias em três categorias e respectivas subcategorias: 

a) trabalhos inovadores, nas seguintes subcategorias: 

- controle externo: até 10 (dez); 

- governança e gestão do TCU: até 5 (cinco); 

b) trabalhos de destaque, nas seguintes subcategorias: 

- controle externo: até 10 (dez); 

- governança e gestão do TCU: até 5 (cinco); 

c) ideias inovadoras: até 5 (cinco), nos temas previstos no item 1.4.2. 

1.4.1. No ato de inscrição, o trabalho ou a ideia deve ser classificada pelo candidato em uma 

das categorias e, conforme o caso, em uma das subcategorias previstas no item 1.4. 
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1.4.1.1. Trabalhos de governança e gestão com intuito de controle externo deverão ser inscritos 
na subcategoria “controle externo”. 

1.4.1.2. Trabalhos voltados para a governança ou a gestão administrativa ou estratégica do 

TCU, ainda que realizados no âmbito de unidades vinculadas à Secretaria-Geral de Controle Externo 
(Segecex) ou de unidades de assessoramento a autoridades, deverão ser inscritos na subcategoria 

“governança e gestão”. 

1.4.2. As ideias inovadoras deverão ser inscritas em um destes temas: 

a) Fraude e corrupção na Administração Pública: estratégia de atuação integrada com os órgãos 

parceiros da Rede de Controle; 

b) Restrição orçamentária e redução do quadro de pessoal: racionalização administrativa no 

âmbito do TCU; 

c) Ineficiência do Estado: ações de controle externo que contribuam efetivamente para o 
incremento da eficiência. 

1.4.3. A premiação na categoria “ideias inovadoras” não implica a implementação da ideia 
selecionada. 

1.5. Serão aplicados critérios gerais que orientarão a aceitação ou a desclassificação dos 
trabalhos e ideias, bem como critérios de avaliação para selecionar aqueles que serão premiados, nos termos 
indicados no Item 5 deste Edital. 

1.6. A premiação ocorrerá em evento de reconhecimento público, no qual os trabalhos e ideias 
selecionados serão apresentados. 

2. DO CRONOGRAMA 

2.1. O período de inscrição e as datas das demais etapas do Prêmio Reconhe-Ser são os 
relacionados no quadro a seguir: 

DATA ETAPA 

3 a 25/8/2017 Período para inscrições 

28/8/2017 Publicação da composição da Comissão Julgadora do Prêmio Reconhe-Ser 

28/8 a 22/9/2017 
Análise de trabalhos e ideias pela Comissão Julgadora do Prêmio Reconhe- Ser 

Homologação da seleção dos trabalhos pela Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) 

25/9/2017 Publicação do resultado com os premiados 

23 a 27/10/2017 Evento de reconhecimento público 
  

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento do formulário de inscrição 

(Anexos I a III), conforme a categoria. 

3.1.1. O formulário deverá conter o nome de todos os servidores que deram contribuições 

relevantes ao trabalho ou à ideia, independente de sua unidade de lotação. 

3.1.2. Não será possível a inclusão de outros servidores a serem premiados após o término do 
prazo de inscrições. 

3.1.3. Poderão ser anexados documentos ao formulário de inscrição, que somente serão 
acessados pela Comissão Julgadora se for necessário esclarecer informações sobre o trabalho ou ideia. 

3.2. Cada servidor poderá inscrever mais de uma ideia, bem como integrar a equipe de mais de 
um trabalho inscrito para concorrer ao Prêmio. 

3.3. Dentre os servidores envolvidos no trabalho ou ideia, deverá ser indicado um único 

responsável pela apresentação do trabalho em evento público, em caso de premiação, verificando-se 
antecipadamente que a pessoa não tenha previsão de afastamentos no período de 23 a 27/10/2017. 
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3.4. Todos os servidores diretamente envolvidos serão reconhecidos publicamente, na hipótese 
de o trabalho ou a ideia ser premiado. 

3.5. O formulário de inscrição deverá ser enviado, como documento eletrônico público pelo e- 

TCU/Administrativo ao Serviço de Gestão da Movimentação e Competências (SMC) da Secretaria de 
Gestão de Pessoas, com assinatura eletrônica do responsável pela apresentação do trabalho ou ideia, e 

manifestação do dirigente da unidade de lotação desse servidor indicado, no período de 3 a 25 de agosto de 
2017, conforme cronograma presente no item 2 deste edital. 

3.6. Somente serão aceitas inscrições de trabalhos de destaque, que tenham sido totalmente 

concluídos de outubro/2016 a agosto/2017 e com manifestação formal do dirigente da unidade de lotação 
do servidor apontado como responsável pela apresentação. 

3.7. Somente serão aceitas inscrições de trabalhos inovadores, que tenham pelo menos uma 
etapa concluída de outubro/2016 a agosto/2017 e com manifestação formal do dirigente da unidade de 
lotação do servidor apontado como responsável pela apresentação. 

3.8. As ideias poderão ser apresentadas pelo(s) próprio(s) servidor(es), sem necessidade de 
manifestação da(s) respectiva(s) unidade(s). 

3.9. O trabalho ou ideia, na íntegra ou em etapas prévias, não pode ter sido premiado em edições 
anteriores de reconhecimento público no TCU. 

3.10. Trabalhos de Especialista Sênior aprovados pela Comissão de Coordenação Geral (CCG), 

mas ainda não iniciados, não poderão ser inscritos como ideias inovadoras. 

3.11. Os trabalhos serão avaliados na categoria e na subcategoria em que forem inscritos. 

3.11.1. A comissão Julgadora do Prêmio Reconhe-Ser poderá propor o reenquadramento de 
categoria ou subcategoria de trabalho inovador ou de destaque no momento da avaliação, hipótese em que 
será concedido um prazo de dois dias úteis para os autores refazerem a autoavaliação. 

4. DA COMISSÃO JULGADORA 

4.1. A Comissão Julgadora, instituída pela Secretaria de Gestão de Pessoas, será composta por: 
dois representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), dois representantes da Secretaria-Geral de 

Controle Externo (Segecex), um representante da Secretaria-Geral da Presidência (Segepres), um 
representante da Secretaria-Geral de Administração (Segedam), um representante da Secretaria de 

Planejamento, Governança e Gestão (Seplan) e um representante do Instituto Serzedello Corrêa (ISC). 

4.2. Cabe à Comissão Julgadora a seleção dos trabalhos e ideias mediante avaliação segundo 
os critérios estabelecidos no item 5 deste edital. 

4.2.1. Para avaliação dos trabalhos inovadores e de destaque a Comissão Julgadora será 
subdividida conforme a subcategoria do prêmio: 

a) controle externo: dois representantes da Segecex, um representante da Segep, um 
representante do ISC; 

b) governança e gestão: um representante da Segepres, um representante da Seplan, um 

representante da Segep e um representante da Segedam. 

4.2.2. Para avaliação das ideias inovadoras não se aplica a subdivisão prevista no item 4.2.1. 

4.3. Além dos membros formalizados, a Comissão Julgadora poderá convidar especialis tas 
internos ou externos ao TCU para subsidiar a avaliação dos trabalhos ou ideias. 

4.4. É vedado aos servidores inscritos no Prêmio Reconhe-Ser integrar a Comissão Julgadora 

ou subsidiar, na condição de especialista, a avaliação por ela realizada. 

4.5. O resultado da seleção da Comissão Julgadora será submetido ao Secretário de Gestão de 

Pessoas, a quem compete a homologação do resultado dos selecionados para a premiação. 
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4.6. A Comissão Julgadora será a única instância de seleção dos trabalhos e ideias inscritos e 
premiados. 

5. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

5.1. Os trabalhos e ideias serão avaliados segundo os critérios estabelecidos para a categoria na 
qual foram inscritos, conforme subitens 5.2. a 5.6. e respectivos Anexos (IV a VI). 

5.2. Aos trabalhos inovadores e trabalhos de destaque, será aplicada pontuação em apenas um 
item da escala para cada critério, conforme Anexo IV ou V, respectivamente. 

5.2.1. O trabalho receberá nota zero num determinado critério, caso não se aplique nenhum item 

da respectiva escala. 

5.2.2. Será desclassificado o trabalho inscrito na categoria de trabalhos inovadores se obtiver 

nota zero no critério de Inovação, ressalvado o disposto no subitem 3.11.1. 

5.2.3. No caso dos critérios de Relevância Interna e Externa, se mais de um item se aplicar ao 
trabalho, será considerado aquele com maior pontuação. 

5.2.4. Os trabalhos inovadores receberão até 100 pontos, sobre os quais será aplicada a 
distribuição dos respectivos pesos em cada critério, conforme Anexo IV. 

5.2.5. Em caso de empate na pontuação final, após a aplicação dos pesos, dentre as vagas para 
premiação dos trabalhos inovadores, serão utilizados como critérios de desempate, nesta ordem: pontuação 
final em Inovação; pontuação final em Relevância Externa; pontuação final em Relevância Interna; 

pontuação final em Replicabilidade; pontuação final em Público alvo atingido. 

5.2.6. Os trabalhos de destaque receberão até 100 pontos, sobre os quais será aplicada a 

distribuição dos respectivos pesos em cada critério, conforme Anexo V. 

5.2.7. Em caso de empate na pontuação final, após a aplicação dos pesos, dentre as vagas para 
premiação dos trabalhos de destaque, serão utilizados como critérios de desempate, nesta ordem: pontuação 

final em Relevância Externa; pontuação final em Relevância Interna; pontuação final em Replicabilidade ; 
pontuação final em Público alvo atingido; pontuação final em Parceria. 

5.3. As ideias inovadoras passarão por avaliação prévia, com opções “sim” ou “não” em três 

requisitos de viabilidade: legal, técnica e econômica. 

5.3.1. As ideias serão avaliadas com “não” em cada requisito de viabilidade, nas seguintes  

condições: 

a) legal: se houver impedimento constitucional ou legal; 

b) técnica: se não houver conhecimentos, metodologia e equipamentos acessíveis (interna ou 

externamente ao Tribunal) para a implantação da ideia; 

c) econômica: se os benefícios potenciais forem menores que os custos estimados para a 

implantação da ideia ou se for inviável prover os recursos necessários. 

5.3.2. Será desclassificada a ideia que obtiver “não” em pelo menos um dos três requisitos de 
viabilidade. 

5.4. Às ideias classificadas após a análise de viabilidade, será aplicada pontuação em apenas 
um item da escala para cada critério, conforme Anexo VI. 

5.4.1. A ideia receberá nota zero num determinado critério, caso não se aplique nenhum item 
da respectiva escala. 

5.4.2. Será desclassificada a ideia que obtiver nota zero no critério de Inovação. 

5.4.3. As ideias inovadoras receberão até 100 pontos, sobre os quais será aplicada a distribuição 
dos respectivos pesos em cada critério, conforme Anexo VI. 
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5.4.4. Em caso de empate na pontuação final, após a aplicação dos pesos, dentre as vagas para 
premiação das ideias inovadoras, serão utilizados como critérios de desempate, nesta ordem: pontuação 
final em Inovação; pontuação final em Relevância Externa; pontuação final em Relevância Interna; 

pontuação final em Replicabilidade; pontuação final em Público alvo atingido. 

5.5. No caso de permanecer o empate após a aplicação dos critérios dos itens 5.2.5, 5.2.7 e 

5.4.4, do qual dependa a definição sobre a premiação do trabalho ou ideia, essa decisão caberá à Comissão 
Julgadora, mediante ato devidamente motivado. 

5.6. Os trabalhos serão avaliados de acordo com o detalhamento das informações no formulá r io 

de inscrição. 

5.6.1. Trabalhos ou ideias semelhantes poderão receber pontuação diferente dependendo da 

fundamentação apresentada para cada um. 

5.7. A divulgação dos trabalhos premiados será realizada mediante edital da Segep. 

5.8. Ao servidor responsável pela apresentação do trabalho ou ideia, poderá ser enviado e-mail 

com informações sobre a pontuação obtida, após homologação pela Segep do resultado da seleção da 
Comissão Julgadora do Prêmio Reconhe-Ser, mediante pedido do interessado encaminhado para o e-mail 

smc@tcu.gov.br. 

6. DAS AÇÕES DE RECONHECIMENTO PÚBLICO 

6.1. Os trabalhos e ideias vencedores serão premiados em evento de reconhecimento público, 

com o objetivo de valorizar as contribuições e as competências dos servidores envolvidos e, no caso de 
trabalhos, os resultados alcançados. 

6.2. Aos trabalhos inovadores ou de destaque selecionados, aplicam-se estas premiações: 

d) entrega de certificado para cada trabalho, em cerimônia de premiação; 

e) apresentação do trabalho em auditório do TCU, pelo servidor indicado como responsável 

pela apresentação, para compartilhamento de conhecimentos e disseminação das boas práticas; 

f) apresentação do trabalho em publicação institucional digital; 

g) elogio nos assentamentos funcionais de cada servidor diretamente envolvido no trabalho, 

mediante publicação no Boletim do Tribunal de Contas da União (BTCU); 

h) concessão de 90 (noventa) pontos no Reconhe-Ser para cada servidor envolvido. 

6.3. Às ideias inovadoras selecionadas, aplicam-se as seguintes premiações: 

a) entrega de certificado para cada ideia, em cerimônia de premiação; 

b) apresentação da ideia em auditório do TCU, pelo servidor indicado como responsável pela 

apresentação, para compartilhamento da ideia; 

c) elogio nos assentamentos funcionais de cada servidor diretamente envolvido na formulação 

da ideia, mediante publicação no BTCU; 

d) concessão de 30 (trinta) pontos no Reconhe-Ser para cada servidor envolvido. 

7. DO EVENTO DE RECONHECIMENTO PÚBLICO 

7.1. A premiação dos trabalhos e ideias vencedores ocorrerá em cerimônia durante o evento de 
reconhecimento público. 

7.2. Os trabalhos e ideias premiados serão apresentados em formato de palestra, com duração 
máxima de 10 (dez) minutos. 

7.3. O servidor indicado como responsável pela apresentação, no formulário de inscrição do 

trabalho ou ideia, deverá enviar a apresentação em PowerPoint e um artigo com resumo, para publicação 
institucional digital, até 2 (dois) dias úteis antes do início do evento de reconhecimento público. 

mailto:smc@tcu.gov.br
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7.3.1. No caso do não recebimento da apresentação no prazo definido, o trabalho ou ideia será 
excluído do evento de reconhecimento público. 

7.3.2. Na hipótese de não recebimento do artigo com resumo no prazo definido, o trabalho ou 

ideia não será incluído na publicação institucional digital. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A inscrição de trabalhos e ideias no Prêmio Reconhe-Ser constitui escolha dos servidores 
diretamente envolvidos, considerados todos aqueles informados no respectivo formulário de inscrição, que 
concordam em ceder os direitos autorais sobre os materiais produzidos, sem exclusividade. 

8.2. Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao SMC/Segep, pelo e-mail 
smc@tcu.gov.br. 

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Gestão de Pessoas. 

IURI FREDERICO DE OLIVEIRA SANTOS 
Secretário de Gestão de Pessoas Substituto 

 

 
ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA TRABALHOS INOVADORES 

Nome do trabalho: 

Subcategoria para inscrição do trabalho (marque apenas uma opção): 

( ) Controle Externo ( ) Governança e Gestão do TCU 

Nome(s) do(s) servidor(es) diretamente envolvido(s) no trabalho e respectiva(s) unidade(s): 

Nome do servidor responsável pela apresentação do trabalho (apenas um servidor, ainda 

que outros participem): 

Unidade do servidor responsável pela apresentação 

do trabalho: 

Descrição sucinta do trabalho, com referência à etapa concluída de outubro/2016 a agosto/2017 (no máximo linhas): 

Informe se o trabalho está vinculado a outro(s) trabalho(s) do TCU: 
  

 
 

Autoavaliação do trabalho 

No que diz respeito aos critérios para avaliação do trabalho, indique uma única opção (a que 
mais se aplica em cada critério ou deixe em branco, caso nenhuma se aplique) e apresente a fundamentação 

(obrigatória): 

Critério/Peso Opção Para uso da Comissão 

Julgadora 

Inovação ( ) Inovação na(s) unidade(s) participantes do trabalho (a partir de trabalhos 
semelhantes no TCU, mas não iguais) 

( ) Inovação no TCU 

 

Fundamentação: 

Relevância interna ( ) Economia de recursos materiais, humanos ou orçamentários (internos ao TCU) 

( ) Aumento da eficácia, qualidade ou tempestividade de processos de trabalho 
(internos ao TCU) 

 

Fundamentação: 

Relevância externa ( ) Economia de recursos materiais, humanos ou orçamentários (externos ao TCU) 

( ) Aumento da eficácia, qualidade ou tempestividade de processos de trabalho 

(externos ao TCU) 
( ) Melhoria do atendimento direto a necessidades ou demandas dos cidadãos ou da 

sociedade 

 

Fundamentação: 
 

Público alvo 

atingido 

( ) Impacto para uma unidade da Secretaria do Tribunal 

( ) Impacto para duas ou mais unidades da Secretaria do Tribunal 
( ) Impacto em todo o Tribunal  

( ) Impacto em órgãos ou entidades da Administração Pública ou na sociedade 

 

Fundamentação: 
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Critério/Peso Opção Para uso da Comissão 
Julgadora 

Replicabilidade ( ) Possível replicação em outras unidades do TCU 

( ) Possível replicação em outros órgãos de controle 

( ) Possível replicação em outros órgãos ou entidades da Administração Pública (exceto 

órgãos de controle) 

 

Fundamentação: 
  

Ciência e eventuais observações do(s) dirigente(s) da(s) unidade(s) dos servidor(es) 
diretamente envolvido(s) no trabalho: 

Observações: 

O formulário deverá ser enviado como documento eletrônico público à SEGEP/SMC. Serão 
desconsiderados os trabalhos indevidamente enviados (inclusive a outras subunidades da SEGEP) ou fora 

do prazo de inscrição. 

Serão devolvidos os trabalhos cujos formulários estiverem sem assinatura eletrônica do servidor 

responsável pela apresentação do trabalho ou do(s) dirigente(s) da(s) unidade(s) do(s) servidor(es) 
diretamente envolvido(s). 

 

 
ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA TRABALHOS DE DESTAQUE 

Nome do trabalho: 

Subcategoria para inscrição do trabalho (marque apenas uma opção): 

( ) Controle Externo ( ) Governança e Gestão do TCU 

Nome(s) do(s) servidor(es) diretamente envolvido(s) no trabalho e respectiva(s) unidade(s): 

Nome do servidor responsável pela apresentação do trabalho (apenas um servidor, ainda 

que outros participem): 

Unidade do servidor responsável pela apresentação 

do trabalho: 

Descrição sucinta do trabalho, com referência à etapa concluída de outubro/2016 a agosto/2017 (no máximo linhas): 

Informe se o trabalho está vinculado a outro(s) trabalho(s) do TCU: 
  

 
 

Autoavaliação do trabalho 

No que diz respeito aos critérios para avaliação do trabalho, indique uma única opção (a que 
mais se aplica em cada critério ou deixe em branco, caso nenhuma se aplique) e apresente a fundamentação 

(obrigatória): 

Critério/Peso Opção 

Para uso da 

Comissão 

Julgadora 

Parceria ( ) Iniciativa de uma unidade (duas ou mais pessoas) 
( ) Parceria entre duas ou mais unidades do TCU  

( ) Parceria com outros órgãos da Administração Pública, instituições acadêmicas, entidades do 

terceiro setor ou iniciativa privada (pode incluir, entre outros, trabalhos resultantes de 

instrumentos de cooperação, contratos) 

 

Fundamentação: 

Relevância 

interna 

( ) Economia de recursos materiais, humanos ou orçamentários (internos ao TCU) 

( ) Aumento da eficácia, qualidade ou tempestividade de processos de trabalho (internos ao TCU) 

 

Fundamentação: 

Relevância 

externa 

( ) Economia de recursos materiais, humanos ou orçamentários (externos ao TCU) 

( ) Aumento da eficácia, qualidade ou tempestividade de processos de trabalho (externos ao TCU) 
( ) Melhoria do atendimento direto a necessidades ou demandas dos cidadãos ou da sociedade 

 

Fundamentação: 
 

Público alvo 

atingido 

( ) Impacto para uma unidade da Secretaria do Tribunal 

( ) Impacto para duas ou mais unidades da Secretaria do Tribunal 

( ) Impacto em todo o Tribunal  
( ) Impacto em órgãos ou entidades da Administração Pública ou na sociedade 

 

Fundamentação: 
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Critério/Peso Opção 
Para uso da 
Comissão 

Julgadora 

Replicabilidade ( ) Possível replicação em outras unidades do TCU 

( ) Possível replicação em outros órgãos de controle 

( ) Possível replicação em outros órgãos ou entidades da Administração Pública (exceto órgãos  
de controle) 

 

Fundamentação: 
  

Ciência e eventuais observações do(s) dirigente(s) da(s) unidade(s) dos servidor(es) 
diretamente envolvido(s) no trabalho: 

Observações: 

O formulário deverá ser enviado como documento eletrônico público à SEGEP/SMC. Serão 
desconsiderados os trabalhos indevidamente enviados (inclusive a outras subunidades da SEGEP) ou fora 

do prazo de inscrição. 

Serão devolvidos os trabalhos cujos formulários estiverem sem assinatura eletrônica do servidor 
responsável pela apresentação do trabalho ou do(s) dirigente(s) da(s) unidade(s) do(s) servidor(es) 

diretamente envolvido(s). 

 

 
ANEXO III - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA IDEIAS INOVADORAS 

Nome da ideia: 

Tema (marque apenas uma opção): 

( ) Fraude e corrupção na Administração Pública: estratégia de atuação integrada com os órgãos parceiros da Rede de Controle; 

( ) Restrição orçamentária e redução do quadro de pessoal: racionalização administrativa no âmbito do TCU; 

( ) Ineficiência do Estado: ações de controle externo que contribuam efetivamente para o incremento da eficiência. 
  

Nome(s) do(s) servidor(es) proponentes da ideia e respectiva(s) unidade(s): 

Servidor responsável pela apresentação da ideia (apenas um servidor, ainda que outros 
participem): 

Unidade do servidor responsável pela apresentação 
da ideia: 

Descrição sucinta da ideia (no máximo 20 linhas): 

 
 

Autoavaliação da ideia 

No que diz respeito aos critérios para avaliação da ideia, indique uma única opção (a que mais 

se aplica em cada critério ou deixe em branco, caso nenhuma se aplique) e apresente a fundamentação 
(obrigatória): 

Critério/Peso Opção Para uso da Comissão 

Julgadora 

Inovação ( ) Inovação na(s) unidade(s) participantes do trabalho (a partir de trabalhos 

semelhantes no TCU, mas não iguais) 

( ) Inovação no TCU 

 

Fundamentação: 

Relevância interna ( ) Economia de recursos materiais, humanos ou orçamentários (internos ao TCU) 

( ) Aumento da eficácia, qualidade ou tempestividade de processos de trabalho 

(internos ao TCU) 

 

Fundamentação: 

Relevância externa ( ) Economia de recursos materiais, humanos ou orçamentários (externos ao TCU) 

( ) Aumento da eficácia, qualidade ou tempestividade de processos de trabalho 

(externos ao TCU) 

( ) Melhoria do atendimento direto a necessidades ou demandas dos cidadãos ou da 

sociedade 

 

Fundamentação: 

Público alvo 

atingido 

( ) Impacto para uma unidade da Secretaria do Tribunal 

( ) Impacto para duas ou mais unidades da Secretaria do Tribunal 

( ) Impacto em todo o Tribunal  

( ) Impacto em órgãos ou entidades da Administração Pública ou na sociedade 

 

Fundamentação: 
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Critério/Peso Opção Para uso da Comissão 
Julgadora 

Replicabilidade ( ) Possível replicação em outras unidades do TCU 

( ) Possível replicação em outros órgãos de controle 

( ) Possível replicação em outros órgãos ou entidades da Administração Pública (exceto 

órgãos de controle) 

 

Fundamentação: 
 

Viabilidade (neste caso os três itens devem ser fundamentados) 
 

Fundamentação: 

- a viabilidade legal da ideia (no máximo 5 linhas): 

- a viabilidade técnica da ideia (no máximo 5 linhas): 
- a viabilidade econômica da ideia (no máximo 5 linhas): 

Informe neste campo que unidade(s) do TCU seria(m) responsável(is) por implantar a ideia proposta (esta informação não é pont uada para 

fins de classificação da ideia): 
  

Observações: 

O formulário deverá ser enviado como documento eletrônico público à SEGEP/SMC. Serão 
desconsideradas as ideias indevidamente enviadas (inclusive outras subunidades da SEGEP) ou fora do 

prazo de inscrição. 

Serão devolvidos os formulários que estiverem sem assinatura do servidor responsável pela 
apresentação da ideia. 

 
 

ANEXO IV - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS INOVADORES 

Critério Escala Pontuação Peso 

Inovação 

(Em que medida os conceitos, métodos e técnicas empregados na 
ação, no processo de trabalho envolvido ou no respectivo objeto de 

controle são novos ou inéditos?) 

Não é inovação (implica desclassificação) 0 50% 

Inovação na(s) unidade(s) participantes do 
trabalho (a partir de trabalhos semelhantes no 

TCU, mas não iguais) 

1 a 10 

Inovação no TCU 11 a 20 

Relevância interna 

(Qual o principal impacto no TCU, com o resultado do trabalho?) 
Quando houver mais de um tipo de relevância, será considerado o de 

maior pontuação. 

Economia de recursos materiais, humanos ou 

orçamentários (internos ao TCU) 

0 a 10 15% 

Aumento da eficácia, qualidade ou 

tempestividade de processos de trabalho (internos 

ao TCU) 

11 a 15 

Relevância externa 

(Qual o principal impacto fora do TCU, com o resultado do 
trabalho?) 

Quando houver mais de um tipo de relevância, será considerado o de 

maior pontuação. 

Economia de recursos materiais, humanos ou 

orçamentários (externos ao TCU) 

0 a 10 15% 

Aumento da eficácia, qualidade ou 

tempestividade de processos de trabalho 

(externos ao TCU) 

11 a 15 

Melhoria do atendimento direto a necessidades ou 

demandas dos cidadãos ou da sociedade 

16 a 25 

Público alvo atingido (Qual a abrangência do público atingido pelos 

resultados do trabalho?) 

Impacto para uma unidade da Secretaria do 

Tribunal 

0 a 5 10% 

Impacto para duas ou mais unidades da Secretaria 

do Tribunal 

6 a 10 

Impacto em todo o Tribunal 11 a 15 
 

Impacto em órgãos ou entidades da 

Administração Pública ou na sociedade 

16 a 20 

Replicabilidade 

(Em que medida os conceitos, métodos e técnicas podem ser 

replicados em outros contextos, dentro e fora do Tribunal?) 

Possível replicação em outras unidades do TCU 0 a 10 10% 

Possível replicação em outros órgãos de controle 11 a 15 

Possível replicação em outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública (exceto 

órgãos de controle) 

16 a 20 
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ANEXO V - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE DESTAQUE 

Critério Escala Pontuação Peso 

Parceria 

(Qual o nível de parceria interna ou externa 
adotado para concepção e/ou realização do 

trabalho?) 

Iniciativa de uma unidade (duas ou mais pessoas) 0 a 10 10% 

Parceria entre duas ou mais unidades do TCU 11 a 15 

Parceria com outros órgãos ou entidades da Administração Pública, 

instituições acadê- micas, entidades do terceiro setor e iniciativa privada 

(pode incluir, entre outros, trabalhos resultantes de instrumentos de 

cooperação e de contratos) 

16 a 20 

Relevância interna 
(Qual o principal impacto no TCU, com o 

resultado do trabalho?) 

Quando houver mais de um tipo de 

relevância, será considerado o de maior 

pontuação. 

Economia de recursos materiais, humanos ou orçamentários (internos ao 
TCU) 

0 a 10 15% 

Aumento da eficácia, qualidade ou tempestividade de processos de 

trabalho (internos ao TCU) 

11 a 15 

Relevância externa 

(Qual o principal impacto fora do TCU, com 

o resultado do trabalho?) 

Quando houver mais de um tipo de 

relevância, será considerado o de maior 
pontuação. 

Economia de recursos materiais, humanos ou orçamentários (externos ao 

TCU) 

0 a 10 20% 

Aumento da eficácia, qualidade ou tempestividade de processos de 

trabalho (externos ao TCU) 

11 a 15 

Melhoria do atendimento direto a necessidades ou demandas dos cidadãos  
ou da sociedade 

16 a 25 

Público alvo atingido (Qual a abrangência 

do público atingido pelos resultados do 

trabalho?) 

Impacto para uma unidade da Secretaria do Tribunal 0 a 5 35% 

Impacto para duas ou mais unidades da Secretaria do Tribunal 6 a 10 

Impacto em todo o Tribunal 11 a 15 

Impacto em órgãos ou entidades da Administração Pública ou na 
sociedade 

16 a 20 

Replicabilidade 

(Em que medida os conceitos, métodos e 

técnicas podem ser replicados em outros 

contextos, dentro e fora do Tribunal?) 

Possível replicação em outras unidades do TCU 0 a 10 20% 

Possível replicação em outros órgãos de controle 11 a 15 

Possível replicação em outros órgãos ou entidades da Administração 

Pública (exceto órgãos de controle) 

16 a 20 

  

 
ANEXO VI - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS IDEIAS INOVADORAS 

Critério Escala Pontuação Peso 

Inovação 
(Em que medida os conceitos, métodos e técnicas propostos na ideia 

são novos ou inéditos para o serviço, o processo de trabalho envolvido 

ou o respectivo objeto de controle?) 

Não é inovação (implica desclassificação) 0 50% 

Inovação na(s) unidade(s) participantes do 

trabalho (a partir de trabalhos semelhantes no 

TCU, mas não iguais) 

1 a 10 

Inovação no TCU 11 a 20 

Relevância interna 
(Qual o principal impacto esperado no TCU, com o resultado do 

trabalho?) 

Quando houver mais de um tipo de relevância, será considerado o de 

maior pontuação. 

Economia de recursos materiais, humanos ou 
orçamentários (internos ao TCU) 

0 a 10 15% 

Aumento da eficácia, qualidade ou 

tempestividade de processos de trabalho 

(internos ao TCU) 

11 a 15 

Relevância externa 
(Qual o principal impacto esperado fora do TCU, com o resultado do 

trabalho?) 

Quando houver mais de um tipo de relevância, será considerado o de 

maior pontuação. 

Economia de recursos materiais, humanos ou 
orçamentários (externos ao TCU) 

0 a 10 15% 

Aumento da eficácia, qualidade ou 

tempestividade de processos de trabalho 

(externos ao TCU) 

11 a 15 

Melhoria do atendimento direto a necessidades  
ou demandas dos cidadãos ou da sociedade 

16 a 25 

Público alvo atingido (Qual a expectativa de abrangência do público 

a ser atingido pelos resultados do trabalho?) 

Impacto para uma unidade da Secretaria do 

Tribunal 

0 a 5 10% 

Impacto para duas ou mais unidades da 

Secretaria do Tribunal 

6 a 10 

Impacto em todo o Tribunal 11 a 15 

Impacto em órgãos ou entidades da 

Administração Pública ou na sociedade 

16 a 20 

Replicabilidade 

(Em que medida os conceitos, métodos e técnicas propostos podem 
ser replicados em outros contextos, dentro e fora do Tribunal?) 

Possível replicação em outras unidades do TCU 0 a 10 10% 

Possível replicação em outros órgãos de controle 11 a 15 

Possível replicação em outros órgãos ou 

entidades da Administração Pública (exceto 

órgãos de controle) 

16 a 20 
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EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

- Concessão - 

1 de agosto de 2017 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 3º da EC nº 47/2005, Acórdão nº 1.482/2012-TCU-Plenário e 
subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam n° 3/2017. 

CONCEDO o abono de permanência no processo de interesse da servidora abaixo relacionada, 
na forma proposta pela Diretoria de Legislação de Pessoal. 

NOME/CARGO/MATR. INÍCIO PROCESSO  

GERMANA RODRIGUES MARTINS, AUFC, Matr. 482-0 23/7/2017 TC - 021.131/2017-1 
  

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 
Secretário 

 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

- Indeferimento - 

Em 2 de agosto de 2017 

FUNDAMENTO: Subdelegação de competência contida na Portaria-Segedam nº 3/2017. 

CONHEÇO do pedido de reconsideração e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo os 
exatos termos do despacho recorrido, inclusive quanto aos fundamentos lá deduzidos, por falta de amparo 

legal. 

Pensionista /Instituidor Processo 

MANUEL CARLOS DE SOUZA SARAIVA/ 

MARIA ANGELA SABOIA JORGE DE SOUZA 

TC - 026.043/2008-8 

  

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 
Secretário 

 

REVERSÃO DE APOSENTADORIA 

- Indeferimento - 

Em 2 de agosto de 2017 

FUNDAMENTO: Subdelegação de competência contida na Portaria-Segedam nº 3/2017. 

INDEFIRO o pedido da servidora aposentada GLÁUCIA DE CARVALHO DE BRITO, 
matrícula 2891-6, para que seja submetida a nova Junta Médica para reavaliação de sua capacidade laboral 

com vistas a possível reversão, por falta de amparo legal. 

TC - 016.112/2008-3 

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 

Secretário 
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DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

- Tornar sem efeito - 

Em 2 de agosto de 2017 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com a redação dada pela Lei nº 
9.527/1997, Resolução nº 212/2008, Portaria Conjunta ISC-Segep nº 1/2009 e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Diape nº 1/2015. 

TORNO SEM EFEITO, a pedido da servidora MARISTELA MADALENA FERREIRA DE 

OLIVEIRA/TEFC/2011-7, o despacho de 12/6/2017, exarado por este Serviço, publicado no BTCU nº 
22/2017, que concedeu a licença para capacitação, para o período de 3/7/2017 a 31/7/2017, relativo à 2ª 
parcela do 6º quinquênio. 

(TC-027.336/2010-7) 

ROSELY ROLIM NOBRE MAIA 
Chefe Substituta do SCV 

 

REGIME ESPECIAL DE CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO 

- Concessão - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 29, inciso II, alínea “b”, da Resolução nº 212/2008 e 
subdelegação de competência constante da Portaria-Diape nº 1/2015. 

CONCEDO, no processo de interesse da servidora abaixo relacionada, o regime especial de 
cumprimento de jornada de trabalho. 

Em 1 de agosto de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA PERÍODO PROCESSO 

SARAH PEIXOTO TOLEDO GONDIM / AUFC / 9822-1 31/7/2017 a 7/12/2017 TC-020.811/2017-9 
  

ROSELY ROLIM NOBRE MAIA 
Chefe do SCV Substituta 
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SECRETARIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-SELIP NO 20, DE 02 DE AGOSTO DE 2017 

Designa servidores para comissão de recebimento. 

O SECRETÁRIO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, EM 

SUBSTITUIÇÂO, no uso de suas atribuições regulamentares e com fulcro no disposto no art. 15, § 8º c/c 
art. 73, inciso I, alínea “b”, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º, inciso I, da Portaria-

Segedam nº 5, de 2 de janeiro de 2017, resolve: 

Art. 1º Fica designada comissão, constituída pelos servidores abaixo relacionados, para 
proceder ao recebimento dos objetos da contratação efetuada no âmbito da Ata de Registro de Preço nº 

02/2017, que consiste no “fornecimento de poltronas e sofás em design Le Corbusier e Barcelona”, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência elaborado por este Tribunal, constante do 

Processo Administrativo, TC-012.954/2017-9. 

Presidente: 

Kalinin Fernandes de Souza Filho - Matrícula 6257-0 

Membros Titulares:  

Hugo Garcia Pinto Vidal de Oliveira - Matrícula 6717-2 

Eudes Márcio Gomes de Souza - Matrícula 2753-7 

Membros Suplentes: 

Davi Costa Mota - Matrícula 9816-7  

Marcos Renato de Abreu Corrêa - Matrícula 2767-7 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data. 

LUIZ JOSÉ ADÃO 
Secretário - Em Substituição 
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