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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DAS UNIDADES NOS ESTADOS 
  

SECEX-GO 
  

ORDENS DE SERVIÇO 

ORDEM DE SERVIÇO SECEX-GO Nº 02 DE 15 DE AGOSTO DE 2017. 

O SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
NO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições regulamentares, e com vistas ao efetivo cumprimento 

do disposto na Portaria Segecex nº 11, de 09 de junho de 2014, resolve:  

Art. 1º Designar o servidor Moisés Lopes dos Santos, Matrícula TCU 2028-1 e o estagiário 

Patryck Brenner da Silva Rocha, sob a supervisão da Chefe de Serviço de Administração, Silvanir Pereira 
dos Santos Batista, Matrícula TCU 2136-9, realizarem o inventário físico anual de processos sob a 
responsabilidade por agir desta Secretaria, processos da área fim e área meio, inclusive os encerrados e 

aqueles que foram convertidos para ao meio eletrônico, devendo previamente à realização do inventário: 

I - enviar ao Seged os processos físicos que cumpriram a fase corrente na unidade, no período 

de 01/11/ a 30/11/2017, conforme cronograma de remessa de processos, Anexo I do Memorando-Circula r 
nº 3/2016-ISC; e 

II - elaborar listas de processos físicos destinados ao descarte, para análise técnica do Seged e 

posterior apreciação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CAD.  

Art. 2º Fixar a data 15/12/2017 para a conclusão dos trabalhos e emissão de relatório a ser 
enviado à Segecex. 

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data. 

PAULO HENRIQUE NOGUEIRA 
Secretário Substituto 
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SECEX-SC 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-SECEX-SC Nº 11, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 

Dispõe sobre a estrutura, as competências e as 
atividades da Secretaria de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União no Estado de Santa 
Catarina, bem como subdelega competências aos 

Diretores, aos Assessores e à Chefe de Serviço. 

O SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso da competência atribuída pela Resolução - TCU nº 279, de 11 de maio de 2016, e considerando o 

disposto no artigo 6º da Portaria Segecex nº 5, de 7 de março de 2017, resolve: 

Art. 1º A Secretaria de Controle Externo no Estado de Santa Catarina (Secex-SC) tem a seguinte 

estrutura: 

I - 1ª Diretoria Técnica (DT1) 

II - 2ª Diretoria Técnica (DT2); 

III - Assessoria; 

IV - Serviço de Administração; 

V - Gabinete. 

Art. 2º Compete às Diretorias os trabalhos e as atribuições da atividade fim do Tribunal no 
âmbito da unidade descritas no artigo 44 da Resolução TCU nº 266/2014, em especial: 

I - examinar e instruir processos de controle externo relativos a órgãos e/ou entidades 
vinculados à área de atuação da secretaria; 

II - promover o saneamento dos processos sob sua responsabilidade, zelando pelo cumprimento 
dos prazos e pela celeridade processual; 

III - fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais repassados ao Estado de Santa 

Catarina, aos seus municípios e às entidades públicas ou privadas localizadas neste Estado, mediante a 
utilização de autos devidamente constituídos e inclusão no Plano Operacional da Unidade; 

IV - fiscalizar as unidades jurisdicionadas ao Tribunal mediante a utilização de instrumentos de 
fiscalização previstos no Regimento Interno do TCU, por meio de iniciativa da Unidade, da Secretaria-
Geral de Controle Externo (Segecex), dos colegiados ou de despachos singulares, relativas à cliente la 

própria ou de outras unidades, quando determinado; 

V - orientar os órgãos de sua clientela sobre matéria e procedimentos processuais, 

especialmente quanto aos prazos de atendimento das comunicações processuais, sempre que possível, com 
apoio de outras subunidades; 

VI - gerenciar e assegurar a atualização das bases e sistemas de informação, em especial os 

benefícios do controle externo, a fim de confirmar se a proposta da Unidade resultou em benefício potencial 
ou efetivo; 

VII - realizar reuniões mensais com as suas respectivas equipes, a fim de discutir assuntos 
relacionados às suas respectivas áreas de atuação;  
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VIII - verificar, previamente à autuação, se as tomadas de contas especiais estão aptas à 
instrução inicial, restituindo-as ao órgão instaurador ante a ausência de documentos necessários à correta 
apuração do dano. 

IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade designadas pelo Secretário. 

§1º Caberá ao titular da Diretoria Técnica responsável pela realização de fiscalização em 

conjunto com outras Secretarias do Tribunal promover esforços para a colaboração entre as unidades 
envolvidas. 

§ 2º A distribuição, entre as Diretorias Técnicas, dos processos autuados a partir da publicação 

desta Portaria observará a forma indicada no Anexo I. 

§ 3º Os processos já autuados serão redistribuídos. 

§ 4º As Diretorias deverão atuar em coordenação, tendo em vista as necessidades e as metas da 
unidade, de forma a contribuir mediante redistribuição de processos, fiscalizações e tarefas necessárias ao 
atendimento de reprogramações de trabalhos estabelecidas periodicamente que tornem mais eficaz as 

atividades da Secretaria ou que atendam demandas externas no âmbito do TCU. 

§5º Fica subdelegada aos titulares das Diretorias, e seus substitutos, competência para, nos 

processos sob responsabilidade de suas respectivas subunidades: 

a) em processos de contas especiais: 

I) determinar a autuação dos autos que tenham cumprido todas as exigências regulamentares; 

II) determinar a restituição aos órgãos de origem, para retificação, dos processos enviados à 
Secretaria em desconformidade com as normas que disciplinam a matéria; 

b) em processos de fiscalização: 

I) inserir e alterar as fiscalizações no sistema Fiscalis, desde que previamente aprovadas no 
planejamento da Unidade, autuando ou associando os devidos processos, cadastrar e alterar as respectivas 

portarias de planejamento, execução ou de relatório, cientificando o S.A. para as providências 
administrativas pertinentes; 

II) supervisionar o planejamento, a execução e o relatório dos trabalhos de auditoria, caso não 

tenha sido designado supervisor específico para o trabalho. 

§ 6º As portarias de fiscalização, as comunicações processuais e os editais serão assinados pelo 

Secretário. 

§ 7º O cancelamento de fiscalizações, quando necessário, deverá ser providenciado pelo titular 
da Unidade. 

Art. 3º Compete à Assessoria, composta por dois Assessores, dar suporte à atuação da 
Secretaria, especialmente: 

I - atuar em conjunto e em colaboração com a rede interna de informações do Tribunal, ficando 
os servidores nela lotados investidos da condição de representantes titulares para fins de recebimento e 
tratamento de dados; 

II - atuar junto à Rede de Controle da Gestão Pública e promover o intercâmbio de informações 
gerenciadas no âmbito de sua competência; 

III - gerenciar e assegurar a atualização das bases e sistemas de informação, com a finalidade 
de registrar as ocorrências processadas ou não, a fim de subsidiar a atuação das subunidades técnicas e do 
dirigente; 

IV - fornecer subsídios às subunidades técnicas para a realização das ações de controle por meio 
da elaboração de produções de conhecimento, do compartilhamento de informações e orientações acerca 

do uso de sistemas de informação; 
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V - participar, eventualmente, de ação de controle que lhe for atribuída, total ou parcialmente, 
em especial daquelas que demandem ações da rede interna de informações e de inteligência; 

VI - auxiliar no planejamento das ações da Secretaria e manter informações sobre processos 

relevantes, alimentando os sistemas do Tribunal criados com esse propósito ou informando a unidades 
demandantes da informação; 

VII- gerenciar as demandas provenientes da Ouvidoria deste Tribunal, promovendo a análise 
inicial das informações e assessorando o titular da unidade no devido encaminhamento de cada 
Manifestação; 

VIII - monitorar as informações da Secretaria em sistemas institucionais, tais como benefíc ios 
de controle, comunicações, alertas e inconsistências, monitoramento de deliberações, dados gerenciais, 

entre outros; 

IX - conduzir os procedimentos necessários à apresentação e à análise dos relatórios de gestão 
da clientela da Secretaria; 

X - acompanhar o cumprimento dos acórdãos por meio da expedição do atestado de caráter 
definitivo do julgado e da verificação da conformidade processual antes de seu encerramento; 

XI - orientar os órgãos da clientela da Secretaria sobre procedimentos processuais, em apoio às 
subunidades técnicas e ao Secretário, em especial quanto aos prazos previstos para atendimento das 
comunicações processuais; 

XII - manter atualizada a base de contatos institucionais, bem como divulgar as ações da 
Secretaria e a jurisprudência do Tribunal;  

XIII - fornecer subsídios ao atendimento das solicitações de informações e encerrar o processo 
após o seu cumprimento, observando-se as portarias de delegação das autoridades competentes para cada 
situação específica; 

XIV - elaborar certidões a serem expedidas pelo Tribunal a pedido de interessado ou de 
denunciante; 

XV - orientar o(s) servidor(es) responsável(eis) pela constituição dos autos de cobrança 

executiva decorrentes de acórdãos condenatórios do Tribunal, expedição de comunicações ao Cadin, 
acompanhamento de parcelamentos e de quitações de débitos, no que tange a matérias de controle externo 

e processuais; 

XVI - emitir pronunciamento da subunidade sobre os pedidos de parcelamento de débito e, após 
o acompanhamento dos pagamentos pelo Serviço de Administração, pronunciar-se sobre a proposta, 

oriunda daquela subunidade, de quitação, encaminhando os processos ao MP/TCU ou Relator, conforme o 
caso; 

XVII- auxiliar no gerenciamento da caixa de correio eletrônico quanto às mensagens de 
interesse da área fim dessa Secretaria; 

XVIII - supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados no Gabinete, podendo 

avocar quaisquer das atribuições daquela subunidade, quando necessário para o bom andamento dos 
trabalhos da Secretaria; 

XIX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

§1º Fica subdelegada aos Assessores, e seus substitutos, competência para, nos estritos limites 
das competências delegadas pelo Presidente do Tribunal, pelos Ministros-Relatores ou pelo Secretário-

Geral de Controle Externo: 

a) autuar processos de prestação de contas, desde que presentes todas as peças exigidas nas 

normas que disciplinam a matéria;  
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b) autuar processos de tomadas de contas especiais após a verificação por parte do respectivo 
Diretor, prevista no art. 2º, inciso VIII; 

c) determinar o arquivamento de processos de Solicitação desde que presente o requisito do art. 

169, V, do Regimento Interno do TCU; 

d) autuar e deferir os pedidos de certidão e as solicitações de informações; 

e) encerrar os processos de Solicitação desde que presente o requisito do art. 169 do Regimento 
Interno; 

f) inserir e alterar fiscalizações autorizadas no Fiscalis, quando demandado pelo dirigente, 

autuando ou associando os devidos processos, e cadastrar e alterar as respectivas portarias de planejamento, 
de execução ou de relatório; 

g) emitir o pronunciamento da unidade sobre os pedidos de parcelamento de débito e de 
quitação, encaminhando os processos ao MP/TCU ou Relator, conforme o caso; 

h) atestar o trânsito em julgado das decisões do Tribunal;  

i) emitir despacho de encaminhamento ao MP/TCU nos processos de cobrança executiva; 

j) deferir pedido de vista, de fornecimento de cópia de peças de processo ou de juntada de 

documento, formalizado mediante requerimento por escrito da parte interessada ou de procurador 
devidamente credenciado; 

k) conceder prorrogação de prazo para atendimento de diligência, audiência ou citação, desde 

que haja motivo justo e observados os limites da delegação concedida pelo respectivo Relator e demais 
normas aplicáveis; 

l) designar servidor para colher ciência pessoal dos responsáveis, em face de insucesso nas 
tentativas de citação, notificação, audiência ou oitiva, sempre que tal providência se mostre necessária e 
desde que não importe realização de despesa adicional; 

m) encerrar provisoriamente os processos originadores que estejam aguardando o retorno dos 
processos de cobrança executiva. 

§ 2º. As certidões, as comunicações processuais, os editais e as portarias de fiscalização serão 

assinados pelo Secretário. 

§ 3º. O cancelamento de fiscalizações, quando necessário, será providenciado pelo titular da 

Unidade. 

Art. 4º Compete ao Serviço de Administração - S.A.: 

I - manter arquivo de processos administrativos, de controle externo e de documentos 

encerrados e zelar por sua guarda enquanto arquivados na unidade; 

II - efetuar registros relativos à frequência e ao afastamento de servidores e estagiários lotados 

na unidade, bem como a elaboração, a guarda e a remessa dos documentos pertinentes; 

III - encaminhar atestados médicos, requerimentos e demais documentos relativos à situação 
funcional de servidores lotados na unidade; 

IV - manter registro atualizado referente a dados e informações sobre recursos humanos, 
materiais e tecnológicos e sobre processos de interesse da unidade; 

V - adotar providências para compra de bens, contratação de serviços, pagamento de diárias, 
indenizações e restituições; 

VI - guardar, controlar e responsabilizar-se pelos materiais permanentes com carga para a 

Secex-SC; 

VII - realizar o inventário dos bens existentes nas secretarias e suas subunidades; 
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VIII - adotar providências para a manutenção preventiva e reparatória da estrutura física e das 
instalações disponíveis em toda a Secretaria; 

IX - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos firmados pelo Tribuna l, 

cuja gestão esteja a cargo da unidade; 

X - auxiliar na administração e gestão dos recursos orçamentários recebidos mediante 

descentralização, observadas as normas específicas; 

XII - realizar reuniões mensais com a equipe, a fim de discutir assuntos relacionados às suas 
respectivas áreas de atuação e propostas de melhoria dos procedimentos internos; 

XII - estabelecer rotinas e procedimentos e propor normas, manuais e ações referentes à sua 
área de atuação, com vistas à melhoria contínua das atividades, processos de trabalho e resultados do 

Serviço de Administração; 

XIII - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo secretário. 

§1º Fica subdelegada ao Chefe de Serviço, e seus substitutos, competência para, nos estritos 

limites das competências delegadas pelo Presidente do Tribunal, pelos Ministros-Relatores ou pelos 
Secretários-Gerais de Controle Externo e de Administração: 

a) promover o encaminhamento dos processos encerrados ao Serviço de Gestão Documenta l, 
com observância das normas aplicáveis; 

b) atestar os comprovantes de viagens (passagens e diárias) e a participação em eventos externos 

dos servidores desta Secretaria, observadas as normas específicas expedidas pelo Instituto Serzedello 
Corrêa e pela Secretaria-Geral de Administração; 

c) encerrar processos administrativos que tenham cumprido seu objeto. 

Art. 5º Compete aos servidores lotados no Gabinete, sob supervisão da Assessoria:  

I - receber, distribuir e expedir documentos, promovendo os competentes registros nos sistemas 

informatizados; 

II - elaborar minutas de comunicações processuais da secretaria, com base em informações 
repassadas pelas Diretorias e Assessoria; 

III - gerir o protocolo de documentos da Secretaria, registrar a entrada de toda a documentação, 
promover a digitalização, classificação e conferência, garantindo integridade na alimentação dos sistemas 

e na juntada aos processos, zelando-se pela celeridade e observando-se a urgência em caso de 
representações e denúncias que tratem de medida cautelar, entre outras situações que requeiram tratamento 
especial, conforme orientação do titular da unidade; 

IV - certificar-se da validade de comunicação processual efetuada e acompanhar o prazo para 
seu cumprimento, tomando as medidas corretivas necessárias; 

V - conceder, consoante delegações e subdelegações de competência conferidas pelos relatores 
e secretário e sob a supervisão da Assessoria, pedido de juntada de documento, de vista de processo e 
prorrogação de prazo; 

VI - autuar os processos de controle externo da Secretaria, observando os requisitos 
regulamentares e a distribuição da clientela entre as Diretorias Técnicas, conforme Anexo I 

VII - providenciar a instrução padronizada, autuação, formalização e controle dos processos de 
acompanhamento de Cbex; 

VIII - controlar os processos originadores de cobrança executiva até o retorno dos respectivos 

processos de cobrança do Ministério Público junto ao TCU; 
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X - receber, aceitar, constituir, autuar, tramitar e distribuir processos de interesse da unidade ou 
de servidor nela lotado, bem como promover os respectivos atos de encerramento, dos processos 
administrativos, e submeter ao Secretário, para encerramento, os da área-fim; 

XI - inserir peças em autos e reproduzir cópias de processos e documentos; 

XII - manter arquivo sistemático e atualizado de documentos, publicações e expedientes de 

interesse da unidade; 

Art. 6º Independentemente das competências delegadas por esta portaria, os processos poderão 
ser submetidos ao Secretário sempre que se entender conveniente. 

Art. 7º Os despachos que forem emitidos com base nesta portaria deverão fazer-lhe remissão 
expressa, assim como às respectivas portarias dos Relatores e do Secretário-Geral de Controle Externo, 

quando se tratar de subdelegação de competência. 

Art. 8º Os casos omissos serão decididos pelo titular da unidade. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria 

Secex-SC nº 30, de 29 de junho de 2005. 

WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO 
Secretário 

 

ANEXO I DA PORTARIA-SECEX-SC Nº 11, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 

DISTRIBUIÇÃO DA CLIENTELA DA SECEX-SC 

Clientela TEMA 
FUNÇÃO DE 

GOVERNO 
UPC 

DT1 Infraestrutura Energia (25) Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 
 

 
Habitação (16) 

 

 
 

Saneamento (17) 
 

 
 

Transporte (26) 
 

 
 

Urbanismo (15) 
 

 Saúde Saúde (10) Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina 
 

  
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina 

 Trabalho Trabalho (11) Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Santa 

Catarina 
 

 
Assistência Social (8) Administração Regional do Senac no Estado de Santa Catarina 

 
 

Previdência Social (9) Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina 
 

  
Administração Regional do Senar no Estado de Santa Catarina 

 

  
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Santa 

Catarina 
 

  
Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina 

 
  

Administração Regional do Sesc no Estado de Santa Catarina 
 Defesa Defesa Nacional (5) 

 

 
 

Segurança Pública (6) 
 

 Conselhos 

Profissionais 

 
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina 

 
  

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina 
 

  
Conselho Regional de Biblioteconomia 14ª Região (SC) 

 
  

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina 
 

  
Conselho Regional de Corretores de Imóveis 11ª Região (SC) 

 
  

Conselho Regional de Economia 7ª Região (SC) 
 

  
Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região (SC) 

 
  

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

 

  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa 

Catarina 

 
  

Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Santa 
Catarina 
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Clientela TEMA 
FUNÇÃO DE 
GOVERNO 

UPC 

DT2 Educação Educação (12) Universidade Federal de Santa Catarina 
 

 
Cultura (13) Universidade Federal da Fronteira Sul 

 
 

Desporto e Lazer (27) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
 

  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 

 Administração Judiciária (2) Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC 
 

 
Administração (4) Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
 

Essencial à Justica (3) 
 

 
 

Legislativa (1) 
 

 Desenvolvimento Ciência e Tecnologia (19) Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina 
 

 
Comércio e Serviços (23) 

 

 
 

Comunicações (24) 
 

 
 

Indústria (22) 
 

 
 

Relações Exteriores (7) 
 

 Meio Ambiente Agricultura (20) Superintendência Regional do Incra no Estado de Santa Catarina 
 

 
Gestão Ambiental (18) 

 

 
 

Organização Agrária (21) 
 

 Cidadania Direitos da Cidadania (14) 
 

 Conselhos 

Profissionais 

 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina 

 

  
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região 

(SC) 
 

  
Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina 

 
  

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina 
 

  
Conselho Regional de Museologia 5ª Região (PR e SC) 

 
  

Conselho Regional de Nutricionistas 10ª Região (SC) 
 

  
Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina 

 
  

Conselho Regional de Psicologia 12ª Região (SC) 
 

  
Conselho Regional de Química XIII Região (SC) 

 
  

Conselho Regional de Serviço Social 12ª Região (SC) 
 

  
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 11ª Região (SC) 

  

* Consideram-se unidades jurisdicionadas, vinculadas à respectiva Diretoria Técnica, o Estado 
de Santa Catarina e seus municípios, quando da gestão de recursos federais recebidos mediante 
transferências obrigatórias ou voluntárias, bem como as entidades privadas ou as pessoas físicas, 
beneficiárias diretas de recursos federais, cujo domicílio, no momento da celebração do ajuste, esteja fixado 
no Estado de Santa Catarina, de acordo com a origem dos recursos estabelecida nesta Portaria (Função de 
Governo). 

 

PORTARIA Nº 12, DE 14 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 período de 16/8/2017 a 
14/9/2017 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 33903096 - Material de Consumo R$ 300,00 
  

WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL  

- Reconhecimento - 

Em 15 de agosto de 2017 

No processo de interesse do servidor aposentado, JOSÉ GABRIEL DE CASTRO, Matrícula 

542-8, com fundamentado na competência prevista na alínea “q”, item 14, art. 1º da Portaria-TCU nº 1, de 
2 de janeiro de 2017, fica RECONHECIDO e REGULARIZADO o tempo de atividade rural, relativo ao 
período de 18/7/1962 a 10/1/1972, para cômputo de aposentadoria no serviço público. 

(TC 400.107/1997-0) 

DELENDA ASSUNÇÃO ARAUJO BRUNO 
Secretária-Geral de Administração Substituta 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente -  

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 
143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 

ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Portaria de Fiscalização-Secex-MT nº 676/2017; 
ATIVIDADE/EVENTO: Registro Fiscalis 244/2017 - Sistema Viajar - evento nº 230/2017; 
LOCAL/PERÍODO:Rondonópolis-MT , de 21 a 25/8/2017; 

ATESTAÇÃO: SECEX-MT - Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso. 

Em 15 de Agosto de 2017  

NOME/MATRÍCULA CARGO/FUNÇÃO 
PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC 
AUX.-

ALIM. 

TOTAL 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB./DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA 

(LDO/2017) 

TOTAL A  

PAGAR (1) 

CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO / 5627-8 
AUFC 

21 a 

25/8/2017 
4,5 4,5 R$ 375,00 R$ 200,88 R$ 1.486,62 R$ 300,00 R$ 1.786,62 R$ 0,00 R$ 1.786,62 

CLÁUDIO VARGAS RODRIGUES / 
7639-2 

AUFC 
21 a 

25/8/2017 
4,5 4,5 R$ 375,00 R$ 200,88 R$ 1.486,62 R$ 300,00 R$ 1.786,62 R$ 0,00 R$ 1.786,62 

  

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 
menor a ser pago aos beneficiários. 

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

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente - 

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; §2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 

143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Despacho do Substituto do Chefe de Gabinete do Presidente do TCU exarado à peça nº 2; 

ATIVIDADE/EVENTO: Visita técnica à Secex-PR; 
LOCAL/PERÍODO: Curitiba/PR, dias 17 e 18/8/2017; 
ATESTAÇÃO: Gabinete do Ministro Vital do Rêgo. 

Em 15 de agosto de 2017 

NOME / MATRÍCULA 
CARGO/ 

FUNÇÃO 

PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC. 

AUX.-ALIM. 

TOTAL/ 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB. /DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA 

(LDO-2017) 

TOTAL A 

PAGAR (1) 

VITAL DO RÊGO FILHO / 10410-8 Ministro 17 e 18/8/2017 1,5 1,5 1.069,16 66,96 1.536,78 300,00 1.836,78 474,52 1.362,26 

EDUARDO NERY MACHADO FILHO / 4208-0 AUFC/FC-5 17 e 18/8/2017 1,5 1,5 748,41(2) 66,96 1.055,66 300,00 1.355,66 153,77 1.201,89 
  

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 
menor a ser pago aos beneficiários; 2 - consoante caput do art. 24 da Portaria-TCU nº 308/2015.  

(TC 022.994/2017-3) 

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

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente -  

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 

143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Portaria de Fiscalização nº 743/2017-SeinfraElétrica; 

ATIVIDADE/EVENTO: Registro Fiscalis 312/2017 - Sistema Viajar - evento nº 250/2017; 
LOCAL/PERÍODO:Rio de Janeiro-RJ , de 21 a 25/8/2017; 
ATESTAÇÃO: SeinfraElétrica - Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica. 

Em 15 de Agosto de 2017  

NOME/MATRÍCULA CARGO/FUNÇÃO 
PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC 

AUX.-

ALIM. 

TOTAL 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB/DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA  

(LDO/2017) 

TOTAL A  

PAGAR (1) 

REGINA CLAUDIA GONDIM 
BEZERRA FARIAS / 2393-0 

AUFC 
21 a 

25/8/2017 
4,5 4,5 R$ 375,00 R$ 200,88 R$ 1.486,62 R$ 300,00 R$ 1.786,62 R$ 0,00 R$ 1.786,62 

  

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 
menor a ser pago aos beneficiários. 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Reformulação - 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 100 da Lei nº 8.112/1990 e subdelegação de competência 
constante da Portaria-Segep nº 2/2017. 

REFORMULO, em parte, no processo de interesse da servidora abaixo relacionada, o despacho 

da Secretaria de Gestão de Pessoas, publicado no BTCU nº 34/2014, para que se considere a averbação de 
tempo de contribuição conforme o quadro abaixo, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de 

Vantagens e Direitos - SCV. 

Em 15 de agosto de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FINALIDADE 

ANA PAULA SMIDT NARDELLI / 

AUFC / 10.204-0 

Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - 

ANTT 

Autarquia 

Federal 

22/11/2013 a 

09/03/2014 

108 

dias Todos os efeitos 

legais 17/04/2014 a 

29/04/2014 
13 dias 

  

(TC-020.310/2014-5) 

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 

Diretor 

 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Reformulação - 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 103, inciso V, da Lei nº 8.112/1990 e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Segep nº 2/2017. 

REFORMULO, em parte, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, o despacho 
da então Diretoria de Administração e Legislação de Pessoal, de 5/2/2014, publicado no BTCU nº 5/2014, 

para que se considere a averbação de tempo de contribuição conforme o quadro abaixo, na forma proposta 
pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV. 

Em 16 de agosto de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FINALIDADE 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA / 

TEFC / 2453-8 

Transbrasil SA Linhas 

Aéreas 

Atividade 

Privada 

09/09/1985 a 

02/03/1989 

1.271 

dias 

Aposentadoria e 

disponibilidade 
  

(TC-002.342/2014-6) 

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 
Diretor 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Reformulação - 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 100 da Lei nº 8.112/1990 e Acórdão nº 1.871/2003-TCU-

Plenário, com redação dada pelo subitem 9.2 do Acórdão nº 399/2007-TCU-Plenário e subdelegação de 
competência constante da Portaria-Segep nº 2/2017. 

REFORMULO, em parte, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, o despacho 
da então Diretoria de Administração e Legislação de Pessoal, de 7/5/2012, publicado no BTCU nº 17/2012, 
para que se considere a averbação de tempo de contribuição conforme o quadro abaixo, na forma proposta 

pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV. 

Em 16 de agosto de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODOS TOTAL FINALIDADE 

MARCOS ROBERTO 

MEDEIROS / AUFC / 8993-1 

Caixa Econômica 

Federal 

Empresa Pública 

Federal - AC-

399/2007-PL 

11/12/2000 a 

02/01/2003 
753 dias 

Todos os efeitos legais, 

observando-se, em cada caso 

concreto, a legislação vigente, à 

época do ingresso no Serviço 

Público Federal 

01/01/2006 a 

29/02/2012 

2.243 

dias 

  

(TC-008.612/2012-9) 

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 

Diretor 

 

DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-DIPAG Nº 403, DE 16 DE AGOSTO DE 2017. 

O DIRETOR DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

no uso das atribuições que lhe confere o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 1° da Portaria n° 2, de 2 de 
janeiro de 2017, do Secretário de Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Designar ADRIANO XAVIER CABRAL, Matrícula 3570-0, TEFC, para substituir, no 

Serviço de Educação Corporativa em Liderança e Equipes/EDUCOMP/ISC/SEGEPRES, a Chefe de 
Serviço, código FC-3, MÔNICA MARIA TORQUATO VILLAR, Matrícula 6468-8, no período de 

21/08/2017 a 15/09/2017, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 2º Dispensar, a contar de 14 de agosto de 2017, IRÊNIO FRANCISCO DE MOURA 
JUNIOR, Matrícula 9987-2, TEFC, da função de substituto eventual de Diretor, código FC-4, exercida na 

Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas/SEGEP/SEGEDAM. 

Art. 3° Designar MARIA ANTONIA FERRAZ ZELENOVSKY, Matrícula 4582-9, AUFC, 

para substituir, na Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas/SEGEP/SEGEDAM, o Diretor, código FC-
4, IURI FREDERICO DE OLIVEIRA SANTOS, Matrícula 8070-5, nos seus impedimentos eventuais a 
partir de 14/08/2017. 

Art. 4° Dispensar, a contar de 15 de agosto de 2017, VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO 
LIMA, Matrícula 1099-5, TEFC, da função de substituto eventual de Diretor, código FC-4, exercida na 

Diretoria de Legislação de Pessoal/SEGEP/SEGEDAM. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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Art. 5° Designar ALEXANDRE BELISARIO ALVES FERNANDES, Matrícula 3445-2, 
AUFC, para substituir, na Diretoria de Legislação de Pessoal/SEGEP/SEGEDAM, o Diretor, código FC-4, 
ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA, Matrícula 5523-9, nos seus impedimentos eventuais a partir de 

15/08/2017. 

Art. 6° Designar PAULO CORRÊA DE ARAÚJO, Matrícula 2478-3, AUFC, para substituir, 

na Ouvidoria do Tribunal de Contas da União/SEGEPRES, o Assessor, código FC-3, FABRÍCIO 
SARAMAGO PINHEIRO SOARES, Matrícula 4593-4, no período de 16/08/2017 a 18/08/2017, em 
virtude do afastamento legal deste. 

Art. 7° Designar ARNALDO RIBEIRO GOMES, Matrícula 9448-0, AUFC, para substituir, na 
Assessoria da Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo/SEMEC/SEGECEX, a Assessora, 

código FC-3, NICOLE VEIGA PRATA, Matrícula 6580-3, nos períodos de 11/09/2017 a 22/09/2017 e de 
25/09/2017 a 08/10/2017, em virtude dos afastamentos legais desta. 

Art. 8° Designar MARCELO CARDOSO SOARES, Matrícula 3853-9, AUFC, para substituir, 

na Assessoria da Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo/SEMEC/SEGECEX, a Assessora, 
código FC-3, ANA LUCIA EPAMINONDAS, Matrícula 2727-8, no dia 11/08/2017, em virtude do 

afastamento legal desta. 

Art. 9° Designar MARCELO CARDOSO SOARES, Matrícula 3853-9, AUFC, para substituir, 
na Assessoria da Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo/SEMEC/SEGECEX, a Assessora, 

código FC-3, ANA LUCIA EPAMINONDAS, Matrícula 2727-8, no período de 14/08/2017 a 18/08/2017, 
em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 10 Designar LUÍS ANDRÉ DUTRA E SILVA, Matrícula 7614-7, AUFC, para substituir, 
no Serviço de Integração e Métricas de Sistemas/DISESP/STI/SEGEPRES, o Chefe de Serviço, código FC-
3, LEONARDO AUGUSTO DA SILVA PACHECO, Matrícula 7601-5, no período de 16/08/2017 a 

18/08/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 11 Designar RENATA LEAL COUTO, Matrícula 9828-0, TEFC, para substituir, no 
Gabinete do Ministro Vital do Rêgo Filho, a Assistente Técnica, código FC-2, DORALICE LIMA 

TINOCO, Matrícula 2683-2, no período de 01/08/2017 a 12/08/2017, em virtude do afastamento legal 
desta. 

Art. 12 Designar PAULO HENRIQUE DE GREGÓRIO CORRÊA, Matrícula 7626-0, AUFC, 
para substituir, no Gabinete do Ministro Vital do Rêgo Filho, a Assistente Técnica, código FC-2, 
DORALICE LIMA TINOCO, Matrícula 2683-2, no período de 13/08/2017 a 31/08/2017, em virtude do 

afastamento legal desta. 

MAURÍCIO GOMYDE PORTO 
Diretor em Substituição 

 

RETIFICAÇÕES 

Retificar, o artigo 49 da Portaria-DIPAG nº 231, de 02 de maio de 2017, publicada no BTCU 

nº 50 de 02/05/2017, para que onde se lê: “...no período de 08/05/2017 a 05/06/2017, leia-se: “...nos 
períodos de 08/05/2017 a 22/05/2017 e de 25/05/2017 a 05/06/2017 ...”  

Retificar, o artigo 32 da Portaria-DIPAG nº 248, de 8 de maio de 2017, publicada no BTCU nº 
17, de 15/05/2017, para que onde se lê: “...no período de 15/05/2017 a 25/05/2017...”, leia-se: “...nos 
períodos de 15/05/2017 a 19/05/2017 e de 22/05/2017 a 26/05/2017...”. 

Retificar, o artigo 37 da Portaria-DIPAG nº 306, de 14 de junho de 2017, publicada no BTCU 
nº 22, de 19/06/2017, para que onde se lê: “...no período de 19/06/2017 a 04/07/2017...”, leia-se: “...no 

período de 20/06/2017 a 04/07/2017...”. 
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Retificar, o artigo 10 da Portaria-DIPAG nº 361, de 06 de julho de 2017, publicada no BTCU 
nº 25, de 10/07/2017, para que onde se lê: “...no período de 03/07 a 14/07/2017...”, leia-se: “...no dia 03/07 
e no período de 08/07 a 14/7/2017. 

Retificar, o artigo 13 da Portaria-DIPAG nº 361, de 06 de julho de 2017, publicada no BTCU 
nº 25, de 10/07/2017, para que onde se lê: “...no período de 12/07 a 31/07/2017...”, leia-se: “...nos períodos 

de 12/07 a 14/07/2017, 17/07 a 28/07/2017 e no dia 31/07/2017...”. 

Retificar, o artigo 31 da Portaria-DIPAG nº 344, de 27 de junho de 2017, publicada no BTCU 
nº 24, de 03/07/2017, para que onde se lê: “...nos períodos de 26/06 a 30/06/2017 e de 17/07 a 

21/07/2017...”, leia-se: “...no período de 26/06 a 30/06/2017...”. 

Retificar, o artigo 32 da Portaria-DIPAG nº 344, de 27 de junho de 2017, publicada no BTCU 

nº 24, de 03/07/2017, para que onde se lê: “...no período de 03/07 a 14/07/2017...”, leia-se: “...no período 
de 03/07 a 21/07/2017...”. 

Retificar, o artigo 41 da Portaria-DIPAG nº 366, de 11 de julho de 2017, publicada no BTCU 

nº 27, de 13/07/2017, para que onde se lê: “...no período de 17/07 a 28/07/2017...”, leia-se: “...nos períodos 
de 17/07 a 22/07/2017 e de 24/07 a 28/07/2017...”. 

Retificar, o artigo 26 da Portaria-DIPAG nº 366, de 11 de julho de 2017, publicada no BTCU 
nº 27, de 13/07/2017, para que onde se lê: “...no período de 07/08 a 13/08/2017...”, leia-se: “...no período 
de 07/08 a 11/08/2017...”. 

Retificar, o artigo 25 da Portaria-DIPAG nº 201, de 31 de março de 2017, publicada no BTCU 
nº 12, de 10/04/2017, para que onde se lê: “...no período de 27/03 a 31/12/2017...”, leia-se: “...nos períodos 

de 27/03 a 23/07/2017, 29/07 a 17/09/2017 e de 09/10 a 31/12/2017...”. 

DIPAG, em 16 de agosto de 2017. 

MAURICIO GOMYDE PORTO 
Diretor Substituto 

SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 

- Reconhecimento - 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964; § 2º do art. 22 do Decreto 93.872, 
de 1986; subdelegação conferida pelo inciso V, art. 1º, da Portaria Segedam nº 2, de 2017. 

RECONHEÇO, na forma proposta pelo Serviço de Programação Orçamentária e Finance ira 
(SPR/Dipex), a Despesa de Exercício Anterior (DEA) abaixo: 

Em 15 de agosto de 2017 

FAVORECIDO OBJETO EXERCÍCIO VALOR PROCESSO 

América Tecnologia de 
Informática e Eletro-Eletrônicos 

Ltda. 

Pagamento referente ao Contrato nº 59/2016, referente 

aos itens 1.5 e 2.5 - suporte on-site da solução de 
processamento de dados que compõe servidores de rede 

em rack. 

2016 
R$ 

3.991,47 
TC-022.544/2017-8 

  

ARY FERNANDO BEIRÃO 
Secretário da Secof 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA 
  

PORTARIAS 

PORTARIA - SEAUD Nº 12, DE 7 DE AGOSTO DE 2017 

O SECRETÁRIO DE AUDITORIA INTERNA, no uso de suas atribuições regulamentares, 

resolve: 

Art. 1º Designar o servidor abaixo indicado para, no período de 11/9/2017 a 6/10/2017, realizar 

auditoria interna com o objetivo de avaliar a execução contratual da prestação de serviços de operação de 
sistemas de áudio e vídeo no âmbito do Tribunal de Contas da União, sob o aspecto da conformidade e do 
impacto orçamentário. O referido trabalho faz parte do Plano de Auditoria Interna para o período de abril 

de 2017 a março de 2018, conforme deliberação constante em Despacho de 28/3/2017 do Ministro -
Presidente RAIMUNDO CARREIRO (TC- 004.647/2017-3). 

MATRÍCULA NOME CARGO LOTAÇÃO PERÍODO 

2486-4 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA AUFC 2ª DT/Seaud 11/9/2017 a 6/10/2017 
  

Art. 2º O trabalho será supervisionado pelo AUFC WILSON MAURÍCIO PAREDES 
FERREIRA LIMA, titular da 2ª Diretoria Técnica, e deverá observar o seguinte cronograma: 

FASE DO TRABALHO PERÍODO DURAÇÃO 

Planejamento 11/9/2017 a 22/9/2017 10 dias úteis 

Execução 25/9/2017 a 29/9/2017 5 dias úteis 

Relatório 2/10/2017 a 6/10/2017 5 dias úteis 
  

WAGNER MARTINS DE MORAIS 
Secretário de Auditoria Interna 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57952862.
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