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ATOS DO PRESIDENTE 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-TCU Nº 7, DE 11 DE JANEIRO DE 2018. 

Atualiza o valor máximo da multa a que se refere o 
art. 58 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, e 

considerando o disposto no § 2º do art. 58 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 

considerando que a variação do IPCA durante o ano de 2017 foi de 2,95%, resolve: 

Art. 1º É fixado em R$ 59.988,01 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e um 

centavo), para o exercício de 2018, o valor máximo da multa a que se refere o art. 58, caput, da Lei 8.443, 
de 16 de julho de 1992. 

Art. 2º Fica revogada a Portaria-TCU nº 46, de 11 de janeiro de 2017. 

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

RAIMUNDO CARREIRO 

Marcelo Barros Gomes 
Secretário-Geral de Controle Externo, em substituição  

(Publicado no DOU Edição nº 10 de 15/01/2018, Seção 1, p. 73) 
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-SEGEDAM Nº 03, DE 15 DE JANEIRO DE 2018. 

Altera a Portaria-Segedam nº 25, de 4 de julho de 
2016, que dispõe sobre as competências, a estrutura, 

a alocação de funções de confiança e a lotação de 
pessoal da Secretaria-Geral de Administração. 

A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, 

considerando a lotação de pessoal efetivo das unidades da Secretaria do Tribunal estabelecida 

pela da Portaria-TCU nº 546, de 14 de dezembro de 2017; e  

considerando o disposto no parágrafo único do art. 9º da Portaria-TCU nº 546, de 2017, que 

prevê que as unidades básicas devem estabelecer e ajustar, em até 60 dias e sempre que necessário, o 
quantitativo da lotação prevista e da lotação existente das respectivas unidades integrantes, com base na 
lotação geral ali autorizada, resolve: 

Art. 1º O Anexo II da Portaria-Segedam nº 25, de 4 de julho de 2016, publicada no Boletim do 
Tribunal de Contas da União (BTCU) nº 26, de 11 de julho de 2016, passa a vigorar na forma do Anexo 

Único a esta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Proceda-se à republicação da Portaria-Segedam nº 25, de 2016, no BTCU, com os ajustes 

promovidos pela presente norma.  

DELENDA ASSUNÇÃO ARAÚJO BRUNO 

ANEXO ÚNICO À PORTARIA-SEGEDAM Nº 3, DE 15 DE JANEIRO DE 2018. 

“ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 25, DE 4 DE JULHO DE 2016. 

LOTAÇÃO AUTORIZADA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADES  AUFC-CE AUFC-Outros TEFC AUX TOTAL 

Secretário-Geral 1 - 15 3 19 

Assessoria 1 - 2 - 3 

Subtotal  2 0 17 3 22 

Adgedam 2 - 31 1 34 

Seadmin 3 6 9 - 18 

Secof 15 - 37 - 52 

Segep (*) 19 21 79 1 120 

Selip 9 1 53 1 64 

Senge 9 3 34 1 47 

Sesap 5 - 55 2 62 

Subtotal 62 31 298 6 397 

TOTAL 64 31 315 9 419 

 (*) Excluídos os servidores legalmente afastados do TCU, que figuram na lotação virtual da Secretaria de Gestão de Pessoas, 

denominada “Segep-AFA”.” 
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PORTARIA-SEGEDAM Nº 25, DE 4 DE JULHO DE 2016 (*) 

Dispõe sobre as competências, a estrutura, a alocação 
de funções de confiança e a lotação de pessoal da 

Secretaria-Geral de Administração. 

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, 

considerando o disposto nos arts. 53 a 69, 97, inciso II, da Resolução-TCU nº 266, de 30 de 
dezembro de 2014, bem como as alterações na estrutura da Secretaria do Tribunal promovidas pelas 

Resoluções-TCU nºs 275, de 30 de dezembro de 2015, e 279, de 11 de maio de 2016; e 

considerando a lotação de pessoal efetivo das unidades da Secretaria do Tribunal estabelecida 

pela Portaria-TCU nº 3, de 7 de janeiro de 2016, com alterações promovidas pela Portaria-TCU nº 154, de 
23 de junho de 2016, resolve: 

Art. 1º As competências, a estrutura, a distribuição das funções de confiança e a lotação de 

pessoal das unidades integrantes da Secretaria-Geral de Administração (Segedam) são as estabelecidas 
nesta Portaria. 

CAPÍTULO I 
DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 2º A Segedam, unidade básica integrante da Secretaria do Tribunal e subordinada à 

Presidência, tem por finalidade realizar a gestão de atividades e recursos administrativos, com vistas a 
assegurar o suporte necessário ao funcionamento do Tribunal de Contas da União (TCU). 

Art. 3º Compete à Segedam: 

I - propor normas, políticas e diretrizes relativas à gestão administrativa do Tribunal; 

II - administrar e gerir recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais do 

Tribunal, de acordo com as leis e as normas aplicáveis; 

III - planejar, organizar, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades e as inovações relativas 
à gestão de pessoas, de serviços gerais e de recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimonia is, 

bem como avaliar os resultados alcançados; 

IV - aprovar manuais e regulamentos relativos à padronização de processos de trabalho 

inerentes à atividade administrativa, para utilização, inclusive, em outras unidades do Tribunal; 

V - orientar o desdobramento de diretrizes, acompanhar as ações desenvolvidas, controlar o 
alcance das metas e avaliar o resultado no âmbito de suas unidades integrantes; 

VI - tomar medidas necessárias à proteção e à conservação do patrimônio do Tribunal; 

VII - elaborar, em conjunto com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan), 

e em consonância com os planos institucionais do TCU, a proposta orçamentária anual do Tribunal; 

VIII - encaminhar ao Presidente do TCU e acompanhar junto aos órgãos competentes a proposta 
orçamentária anual do Tribunal, bem como verificar a execução do orçamento pelas unidades gestoras; 

IX - submeter à Secretaria de Controle Interno (Secoi) a tomada de contas anual do Tribunal; 

X - promover a integração do Tribunal com outros órgãos dos poderes Executivo, Legislat ivo 

e Judiciário no que se refere à gestão administrativa do TCU; 

XI - auxiliar na celebração, execução e acompanhamento de convênios e acordos de cooperação 
técnica, ou instrumentos congêneres, que tenham o Tribunal como parte; 
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XII - gerenciar e adotar as medidas necessárias à manutenção e ao aprimoramento das soluções 
de tecnologia da informação que dão suporte à área administrativa; 

XIII - gerir informações estratégicas para as ações administrativas; e 

XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Parágrafo único. À Segedam incumbe, ainda, o exercício das competências comuns a todas as 

unidades da Secretaria do Tribunal previstas no art. 97 da Resolução-TCU nº 266, de 2014. 

Art. 4º A Segedam possui a seguinte estrutura: 

I - Assessoria (Ass); 

II - Secretaria-Geral Adjunta de Administração (Adgedam); 

III - Secretaria de Gestão de Soluções de TI para a Administração (Seadmin);  

IV - Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep); 

V - Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (Secof); 

VI - Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio (Selip); 

VII - Secretaria de Engenharia (Senge); e 

VIII - Secretaria de Segurança e Serviços de Apoio (Sesap). 

CAPÍTULO II 
DA ASSESSORIA DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 5º A Assessoria da Segedam tem por finalidade prover assistência direta ao Secretário-

Geral de Administração nos assuntos e atividades de competência da unidade básica. 

Art. 6º Compete à Assessoria da Segedam: 

I - assessorar o titular da unidade em matéria de sua competência; 

II - realizar estudos e pesquisas relativos à matéria compreendida na esfera de atuação da 
unidade básica, com vistas a assistir e assessorar o seu dirigente; 

III - apoiar o planejamento e a execução de projetos ou atividades que demandem 
conhecimentos especializados ou específicos; 

IV - elaborar despachos, pareceres, pronunciamentos, relatórios, expedientes, comunicações e 

outros documentos a serem assinados pelo titular da unidade; 

V - coletar, preparar e analisar dados técnicos, estatísticos ou científicos acerca de matérias 

relacionadas à sua área de atuação;  

VI - produzir, analisar ou opinar sobre minutas de normativos e documentos a serem expedidos 
pelo Presidente ou pelo Secretário-Geral de Administração; 

VII - fornecer subsídios para a proposição de programas de intercâmbio de conhecimentos ou 
de ação conjunta com órgãos e entidades cujas competências se correlacionem com as matérias pertinentes 

à área de atuação da unidade; 

VIII - instruir processos que lhes sejam distribuídos pela Gerência de Patrimônio, Pessoal, 
Processos e Documentos (Gprod), sob a coordenação do Secretário-Geral Adjunto de Administração; 

IX - manter atualizados os assuntos sob o acompanhamento do dirigente; 

X - promover e participar de reuniões; e 

XI - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento das atribuições inerentes à 
unidade. 
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CAPÍTULO III 
DA SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 7º A Adgedam tem por finalidade assessorar a Segedam no exercício de suas competências, 

especialmente no que se refere à coordenação, acompanhamento e execução das ações estratégicas de 
administração.  

Art. 8º Compete à Adgedam:  

I - atuar como unidade coordenadora de planejamento, em especial no que se refere ao plano 
diretor da secretaria-geral, em consonância com o Sistema de Planejamento e Gestão do TCU e com os 

demais planos institucionais; 

II - coordenar a identificação, o desenvolvimento, a sistematização, a normatização, a 

implantação, a orientação, a publicação e a utilização de métodos e técnicas aplicáveis à área administrat iva 
do Tribunal; 

III - planejar, organizar, acompanhar e executar ações e serviços administrativos de natureza 

estratégica que necessitem de atuação intersetorial; 

IV - promover a articulação com as unidades do Tribunal, bem assim com os demais órgãos e 

entidades públicos no que se refere à área administrativa; 

V - zelar pelo cumprimento dos requisitos de transparência da gestão, nos termos da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e da lei de diretrizes orçamentárias em vigor, bem como 

coordenar, no âmbito da Segedam, o cumprimento da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2012, exceto 
no que se refere a informações inerentes a autoridades; 

VI - providenciar a apuração de responsabilidade de servidor do Tribunal por infração praticada 
no exercício de suas atribuições, observadas as orientações da Corregedoria do TCU; 

VII - disseminar as boas práticas administrativas entre as unidades integrantes da Segedam; 

VIII - prestar apoio técnico e operacional às unidades do Tribunal no desenvolvimento das 
atividades administrativas; 

IX - promover a publicação dos atos administrativos do Tribunal nos órgãos e veículos oficia is;  

X - operacionalizar o apoio administrativo ao funcionamento da Segedam; 

XI - coordenar e acompanhar a elaboração e a implementação do Programa de Logíst ica 

Sustentável do Tribunal de Contas da União (PLS/TCU) e normas complementares; 

XII - apresentar proposta de revisão do PLS/TCU, no máximo a cada 5 (cinco) anos, ao Comitê 
de Logística Sustentável (CLS), de modo a atualizar o Programa frente a novos requisitos institucionais; 

XIII - coordenar e prestar apoio técnico e administrativo às atividades do CLS;  

XIV - coordenar o núcleo socioambiental e prover o suporte necessário ao seu funcionamento; 

XV - propor diretrizes e ferramentas relativas à gestão administrativa do Tribunal; 

XVI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.  

Art. 9º A Adgedam tem a seguinte estrutura:  

I - Assessoria (Ass); 

II - Diretoria de Apoio Administrativo (Diap): 

a) Gerência de Patrimônio, Pessoal, Processos e Documentos (Gprod); 

III - Gerências de Processos: 

a) Gerência de Publicação de Atos Administrativos (Gpublic); e 
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b) Gerência de Diárias e Passagens (Gdip).  

IV - Núcleo Socioambiental (NSA). 

CAPÍTULO IV 

DA SECRETARIA DE GESTÃO DE SOLUÇÕES DE TI PARA A ADMINISTRAÇÃO 

Art. 10. A Seadmin tem por finalidade auxiliar a Segedam na implantação de inovações 

administrativas e coordenar a gestão das soluções de tecnologia da informação que dão suporte à área 
administrativa. 

Art. 11. Compete à Seadmin:  

I - atuar como unidade coordenadora da gestão das soluções de tecnologia da informação que 
dão suporte à área administrativa do Tribunal, inclusive quanto às atribuições de gerente de relacionamento, 

em consonância com a Política de Governança de Tecnologia da Informação do TCU; 

II - dar suporte às unidades do Tribunal no que concerne ao uso das soluções de tecnologia da 
informação cuja gestão lhe tenha sido atribuída, com apoio técnico da Secretaria de Soluções de Tecnologia 

da Informação (STI) e da Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Setic); 

III - coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de 

soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa; 

IV - definir, sistematizar, obter, produzir, gerenciar e disseminar informações necessárias ao 
suporte às atividades integradas da área administrativa; e 

V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Art. 12. A Seadmin tem a seguinte estrutura:  

I - Assessoria (Ass); e 

II - Diretoria de Gestão de Soluções de TI para a Administração (DGA). 

CAPÍTULO V 

DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Art. 13. A Segep tem por finalidade propor e conduzir políticas de gestão de pessoas, além de 
gerenciar e executar atividades inerentes a serviços de pessoal, à gestão de clima organizaciona l, 

desempenho profissional, saúde, qualidade de vida, alocação e movimentação de pessoas no âmbito do 
TCU.  

Parágrafo único. A gestão de pessoas no TCU é coordenada pela Segep, com a participação do 
Instituto Serzedello Corrêa (ISC), e visa à promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento humano, 
estimulando a formação de pessoas e equipes competentes, motivadas e comprometidas com a efetividade 

do controle externo e com a melhoria da gestão pública. 

Art. 14. Compete à Segep: 

I - propor e coordenar, com a participação do ISC e em consonância com o Comitê de Gestão 
de Pessoas (CGP), a definição de políticas de gestão de pessoas; 

II - planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades inerentes à gestão de pessoas 

no âmbito do TCU; 

III - definir, implantar, coordenar, acompanhar e avaliar o modelo de gestão de pessoas por 

competências do TCU;  

IV - planejar, organizar e tornar operacional as atividades relativas aos concursos de remoção, 
à movimentação, à integração e à alocação de servidores, à gestão do desempenho e à gestão do clima 

organizacional no TCU; 
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V - tornar operacional a assistência médica, psicossocial e nutricional no âmbito do TCU; 

VI - planejar, promover, coordenar e acompanhar programas voltados para a promoção de saúde 
e para melhoria da qualidade de vida dos servidores do TCU; 

VII - coordenar o Programa de Assistência à Mãe Nutriz (Pro-Mater) na sede do TCU; 

VIII - coordenar as ações relativas à valorização do servidor; 

IX - promover e estimular o reconhecimento de servidores e demais colaboradores do TCU; 

X - planejar, coordenar, acompanhar e tornar operacional o processo de avaliação de 
desempenho dos servidores do TCU, bem como a avaliação do estágio de estudantes no âmbito do TCU; 

XI - opinar a respeito de questões pertinentes à aplicação da legislação de pessoal no âmbito do 
TCU; 

XII - executar os procedimentos relativos a serviços de pessoal do TCU; 

XIII - gerenciar, no âmbito do TCU, o Convênio de Adesão celebrado com a Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp-Exe); 

XIV - coordenar, no âmbito do TCU, o relacionamento com a Funpresp-Exe e o processo de 
adesão de autoridades e servidores ao Plano de Benefícios da Previdência Complementar do Poder 

Legislativo Federal (Legisprev); 

XV - acompanhar, atualizar e divulgar atos referentes à área de serviços de pessoal, bem como 
orientar as unidades da Secretaria do Tribunal quanto ao cumprimento das normas estabelecidas; 

XVI - coordenar e executar a elaboração da folha de pagamento das autoridades, servidores e 
pensionistas do TCU; 

XVII - gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação necessárias à sua área de 
competência; 

XVIII - elaborar relatórios periódicos inerentes à gestão de pessoas; e 

XIX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Art. 15. A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) tem a seguinte estrutura: 

I - Assessoria (Ass); 

II - Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas (Diesp):  

a) Serviço de Gestão do Desempenho (SGD); e 

b) Serviço de Gestão da Movimentação e Competências (SMC).  

III - Diretoria de Legislação de Pessoal (Dilpe):  

a) Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos (SCV);  

b) Serviço de Aposentadorias e Pensões (SAP); e 

c) Serviço de Gestão de Informações Funcionais (SGF).  

IV - Diretoria de Pagamento de Pessoal (Dipag): 

a) Serviço de Conformidade de Pagamento (SCO). 

b) Serviço de Pagamento de Ativos (SPA); e 

c) Serviço de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (SPAP). 

V - Diretoria de Saúde (Dsaud): 

a) Serviço Ambulatorial de Saúde (SAS); 
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b) Serviço de Promoção de Saúde e Bem-Estar (SBE); 

c) Serviço de Perícia em Saúde (SPS); 

d) Serviço de Apoio à Gestão de Contratos em Saúde (SCS); e  

e) Serviço de Atenção Psicossocial (SAPS).  

Parágrafo único. A Segep contará com responsáveis técnicos para as áreas de medicina e 

enfermagem. 

CAPÍTULO VI 
DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

Art. 16. A Secof tem por finalidade de gerenciar e executar atividades inerentes à programação 
e execução orçamentário-financeira e à contabilidade do TCU. 

Art. 17. Compete à Secof: 

I - planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades inerentes à gestão orçamentár ia, 
financeira e patrimonial do TCU, nos seus aspectos contábeis, de análise de contas e de informações 

gerenciais, observadas as normas e os procedimentos pertinentes; 

II - assessorar na elaboração do plano plurianual, da proposta orçamentária anual e na 

solicitação de créditos orçamentários adicionais do TCU; 

III - elaborar a tomada de contas anual do TCU; 

IV - elaborar a prestação de contas anual do TCU ao Congresso Nacional, em cumprimento ao 

art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

V - acompanhar e atualizar os atos normativos referentes ao sistema federal de planejamento, 

orçamento e contabilidade, bem como informar e orientar as unidades gestoras do Tribunal quanto ao 
cumprimento das normas estabelecidas; 

VI - gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação necessárias à sua área de 

competência e ao bom desempenho da unidade, em especial o Sistema Integrado de Administração 
Financeira (Siafi) e outras necessárias à segurança da programação e execução orçamentária e financeira e 
da contabilidade a cargo do TCU; e 

VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Art. 18. A Secof tem a seguinte estrutura: 

I - Assessoria (Ass). 

II - Diretoria de Contabilidade (Dicon): 

a) Serviço de Contabilidade Analítica (SCA); 

b) Serviço de Análise de Conformidade (SAC); e 

c) Serviço de Contabilidade de Custos e Informações Gerenciais (SIG). 

III - Diretoria de Programação e Execução Orçamentária (Dipex):  

a) Serviço de Pagamento de Fornecedores (SPF); 

b) Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas (SDA); e 

c) Serviço de Programação Orçamentária e Financeira (SPR). 
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CAPÍTULO VII 
DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO 

Art. 19. A Selip tem por finalidade gerenciar e executar atividades inerentes à aquisição e 

administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de 
contratos. 

Art. 20. Compete à Selip: 

I - planejar, gerenciar e controlar a aquisição, a conservação, a guarda e a distribuição de bens 
patrimoniais e de consumo no âmbito do TCU, assim como realizar inventário e promover desfazimento de 

bens, em consonância com a Política de Segurança Institucional do TCU; 

II - realizar procedimentos licitatórios visando à contratação de obras, serviços e compras; 

III - formalizar, acompanhar, providenciar a publicação e controlar a execução dos contratos 
firmados pelo TCU; 

IV - apoiar a atividade de gestão de contratos administrativos firmados pelo TCU; 

V - manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos, os títulos, os processos e as 
escrituras relativos ao registro de bens imóveis de propriedade do TCU situados no Distrito Federal; 

VI - atualizar os atos normativos referentes às áreas de licitação, contratos, material e 
patrimônio, bem como informar e orientar as demais unidades da Secretaria do Tribunal quanto ao 
cumprimento das normas estabelecidas; 

VII - gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação necessárias ao desempenho 
de sua competência, em especial, as relativas a bens patrimoniais e de consumo, a registro e 

acompanhamento de contratos firmados pelo TCU; e 

VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Art. 21. A Selip tem a seguinte estrutura: 

I - Assessoria (Ass); 

II - Diretoria de Gestão Contratual (Dicad):  

a) Serviço de Elaboração de Contratos (SEC); 

b) Serviço de Prorrogação e Apoio à Gestão Contratual (SGC); e 

c) Serviço de Instrução de Repactuações e Sanções Contratuais (SRS).  

III - Diretoria de Licitações (Dilic):  

a) Serviço de Elaboração de Editais (SEE); 

b) Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica (SPC); e 

c) Três Gerências de Processo. 

IV - Diretoria de Material e Patrimônio (Dipat):  

a) Serviço de Gestão de Material (SGM); 

b) Serviço de Gestão Patrimonial (SGP); e 

c) Serviço de Inventário (SEI). 

CAPÍTULO VIII 
DA SECRETARIA DE ENGENHARIA 

Art. 22. A Senge tem por finalidade gerenciar e executar as atividades inerentes à engenharia e 
à manutenção do patrimônio do TCU. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 58667310.



BTCU Administrativo | Ano 51 | n° 10 | Segunda-feira, 15/01/2018 10

Art. 23. Compete à Senge: 

I - planejar, organizar, dirigir, controlar, supervisionar e, quando for o caso, realizar os serviços 
de obras e os projetos de engenharia, de manutenção predial e reparos, de telecomunicações, de áudio e 

vídeo, bem como outros serviços de engenharia executados no âmbito do TCU, em sintonia com as Políticas 
Corporativas de Segurança Física e Patrimonial, de Segurança da Informação e de Continuidade de 

Negócios;  

II - zelar pela conservação e manutenção geral dos imóveis sob a responsabilidade do Tribuna l, 
bem como de suas instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, dos dispositivos de proteção contra 

descargas atmosféricas, contra incêndio, de infraestrutura de rede de comunicação de dados e voz, de 
sistemas de som, de elevadores, de climatização, de telefonia e da programação visual;  

III - promover o uso racional do espaço físico dos imóveis sob a responsabilidade do TCU; 

IV - manter a programação visual do conjunto arquitetônico do TCU, em sintonia com as 
políticas institucionais de comunicação social; 

V - prestar serviços de áudio e vídeo, inclusive com captação, edição e transmissão via intranet; 

VI - acompanhar e atualizar os atos normativos referentes às áreas de engenharia e manutenção, 

bem como informar e orientar quanto ao cumprimento das normas estabelecidas; e 

VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.  

Art. 24. A Senge tem a seguinte estrutura: 

I - Assessoria (Ass); 

II - Diretoria de Engenharia (Denge):  

a) Serviço de Estudos e Projetos de Engenharia (Sespe); e 

b) Serviço de Fiscalização de Obras (Sefis).  

III - Diretoria de Manutenção Predial (Diman):  

a) Serviço de Manutenção e Infraestrutura Predial (Semip); e 

b) Serviço de Manutenção de Sistemas Eletromecânicos (Semit). 

CAPÍTULO IX 

DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE APOIO 

Art. 25. A Sesap tem por finalidade coordenar, orientar e acompanhar a implementação da 

Política Corporativa de Segurança Física e Patrimonial, gerenciar e executar os serviços de apoio e as 
atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do TCU. 

Art. 26. Compete à Sesap: 

I - propor a formulação de estratégias, normas e procedimentos de segurança física e 
patrimonial em alinhamento às diretrizes institucionais do Tribunal e à Política de Segurança Instituciona l 

do TCU, submetendo as matérias correlatas à deliberação do Comitê de Segurança Institucional (Cosin); 

II - promover, acompanhar, orientar, apoiar e, quando for o caso, executar ações corporativas 
que visem a aprimorar a segurança física e patrimonial no TCU, bem como participar, no âmbito de sua 

área de atuação, das iniciativas inerentes à segurança instituciona l; 

III - coordenar a centralização, na Sede, de atividades administrativas do TCU, no que concerne 

à elaboração e à racionalização de termos de referência de serviços de natureza continuada; 

IV - planejar, organizar, dirigir, centralizar, controlar, supervisionar, padronizar e, quando for 
o caso, realizar os serviços de transportes, de conservação e limpeza predial, de produção gráfica, de copa, 
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de jardinagem, de lavanderia e de dedetização, bem como outros serviços de apoio executados no âmbito 
do TCU; 

V - promover o uso racional das garagens e do estacionamento localizados na Sede do TCU; 

VI - executar o recebimento, classificação, conversão para o meio eletrônico e cadastramento 
dos documentos e processos relativos a expedientes e a malotes protocolizados na Sede do TCU;  

VII - supervisionar as atividades da Sala Ministro Luiz Octávio Galloti (Sala dos Advogados); 

VIII - acompanhar e atualizar os atos normativos referentes aos serviços de apoio, bem como 
informar e orientar quanto ao cumprimento das normas estabelecidas; e  

IX - realizar a gestão dos incidentes de segurança física e patrimonial; e  

X - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.  

Art. 27. A Sesap tem a seguinte estrutura: 

I - Assessoria (Ass); 

II - Diretoria de Segurança e Suporte Operacional (Disop): 

a) Serviço de Segurança (Segur); 

b) Serviço de Protocolo e Produção Gráfica (Seprot);  

c) Serviço de Transportes (Setrans); e 

d) Serviço de Conservação, Limpeza e Copeiragem (Secop). 

III - Diretoria de Centralização e Padronização de Contratações (Dipac):  

a) Serviço de Elaboração de Termos de Referência de Serviços Continuados (Setre); e 

b) Serviço de Acompanhamento de Licitações (Sealic). 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. As unidades da Segedam que tiveram sua estrutura alterada em razão deste normativo 

devem organizar suas competências e atividades por meio de ato do respectivo titular, no prazo de trinta 
dias contados da publicação desta Portaria, observados os fundamentos e as competências da Resolução-
TCU nº 266, de 2014, alterada pelas Resoluções-TCU nºs 275, de 2015, e 279, de 2016. 

Parágrafo único. As minutas dos atos a que se refere o caput deste artigo devem ser submetidas, 
previamente, à aprovação desta Segedam. 

Art. 29. As funções de confiança da Segedam são as constantes do Anexo I a esta Portaria, em 
conformidade com a Resolução-TCU nº 266, de 2014, e suas alterações. 

Art. 30. A lotação autorizada das unidades da Segedam é a constante do Anexo II a esta Portaria, 

em consonância com a Portaria-TCU nº 154, de 2016. 

Art. 31. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 32. Ficam revogadas as Portarias-Segedam nº 49, de 15 de maio de 2015, e n° 22, de 16 de 
maio de 2016. 

CARLOS ROBERTO CAIXETA 

(* Publicada no BTCU nº 26, de 11/7/2016, p. 9,  
e republicada em razão do que dispõe o art. 3º da Portaria-Segedam nº 3, de 15/1/2018) 
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ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 25, DE 4 DE JULHO DE 2016. 

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO 
NÍVEL 

FC 
DIREÇÃO ASSESSORA-MENTO TOTAL 

Gabinete 

Secretário-Geral FC-6 1 - 1 

Assessor de Secretário-Geral FC-4 - 3 3 

Total 1 3 4 

Adgedam 

Secretário-Geral Adjunto FC-5 1 - 1 

Diretor FC-4 1 - 1 

Gerente de Processo FC-3 3 - 3 

Assessor FC-3 - 1 1 

Assistente Administrativo FC-1 - 4 4 

Total 5 5 10 

Seadmin 

Secretário FC-5 1 - 1 

Diretor FC-4 1 - 1 

Assessor FC-3 - 1 1 

Total 2 1 3 

Segep 

Secretário FC-5 1 - 1 

Diretor FC-4 4 - 4 

Chefe de Serviço 
FC-3 

13 - 13 

Assessor - 2 2 

Assistente Administrativo FC-1 - 2 2 

Total 18 4 22 

Secof 

Secretário FC-5 1 - 1 

Diretor FC-4 2 - 2 

Chefe de Serviço 
FC-3 

6 - 6 

Assessor - 2 2 

Assistente Administrativo FC-1 - 2 2 

Total 9 4 13 

Selip 

Secretário FC-5 1 - 1 

Diretor FC-4 3 - 3 

Chefe de Serviço 

FC-3 

8 - 8 

Gerente de processo 3 - 3 

Assessor - 2 2 

Assistente Administrativo FC-1 - 2 2 

Total 15 4 19 

Senge 

Secretário FC-5 1 - 1 

Diretor FC-4 2 - 2 

Chefe de Serviço 
FC-3 

4 - 4 

Assessor - 1 1 

Assistente Administrativo FC-1 - 1 1 

Total 7 2 9 

Sesap 

Secretário FC-5 1 - 1 

Diretor FC-4 2 - 2 

Chefe de Serviço 
FC-3 

6 - 6 

Assessor - 1 1 

Assistente Administrativo FC-1 - 1 1 

Total 9 2 11 

Total Geral da Segedam 66 25 91 
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ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 25, DE 4 DE JULHO DE 2016. 
(NR) (Portaria-Segedam nº 3, de 15 de janeiro de 2018; BTCU nº 10/2018) 

LOTAÇÃO AUTORIZADA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADES  AUFC-CE AUFC-Outros TEFC AUX TOTAL 

Secretário-Geral 1 - 15 3 19 

Assessoria 1 - 2 - 3 

Subtotal  2 0 17 3 22 

Adgedam 2 - 31 1 34 

Seadmin 3 6 9 - 18 

Secof 15 - 37 - 52 

Segep (*) 19 21 79 1 120 

Selip 9 1 53 1 64 

Senge 9 3 34 1 47 

Sesap 5 - 55 2 62 

Subtotal 62 31 298 6 397 

TOTAL 64 31 315 9 419 

(*) Excluídos os servidores legalmente afastados do TCU, que figuram na lotação virtual da Secretaria de Gestão de Pessoas, 

denominada “Segep-AFA”.” 
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SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

- Concessão e Autorização para Pagamento - 

FUNDAMENTO LEGAL: inciso X do artigo 1º da Portaria-Segedam nº 1, de 2 de janeiro de 2017, e inciso 

II do art. 3º e demais disposições da Portaria nº 206, de 18 de setembro de 2003. 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

ATIVIDADE: 01.032.0550.4018.0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais. 
TIPO DA DESPESA: despesa de Pequeno Vulto. 
FORMA DE PAGAMENTO: a importância deverá ser paga por meio de OBP - Ordem Bancária de 

Pagamento. 

Em 12 de janeiro de 2018. 

SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / VALOR 
PRAZO/ * 

APLICAÇÃO 

PRAZO/ 

COMPROVAÇÃO 
PROCESSO 

JANE BEATRIZ CUNHA / AUX / 3033-3 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

30 dias 10 dias 000.655/2018-0 

*A contar da data da emissão da ordem bancária, com eficácia a partir da entrega do numerário. 

DELENDA ASSUNÇÃO ARAÚJO BRUNO 
Secretária-Geral Adjunta de Administração 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

- Indeferimento - 

Em 11 de janeiro de 2018 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 

pelo Secretário-Geral de Administração pela Portaria-Segedam nº 3/2017 e tendo em vista o que consta no 
processo nº 017.344/2016-6, resolve: 

INDEFERIR o pedido de isenção de imposto de renda ao servidor inativo FRANCISCO 
WILSON HOLANDA, em razão do Laudo Médico Pericial emitido pela Junta Médica Oficial do 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS, sediado na Superintendência de 
Administração do Ministério da Fazenda no estado do Ceará - SAMF/CE 

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 

 

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 

- Autorização - 

Em 11 de janeiro de 2018 

FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 73, 74 da Lei nº 8.112/1990, art. 5º da Resolução-TCU nº 
204/2007, a autorização do Secretário-Geral Adjunto de Administração e a subdelegação de competência 
constante da Portaria-Segedam nº 3/2017  

AUTORIZO, no processo de interesse dos servidores abaixo relacionados, o pagamento do 
adicional de horas extras, na forma proposta pela Diretoria de Legislação de Pessoal - Dilpe. 

DANIEL CUBAS FERREIRA - AUFC - 10628-3 

DIA 
HORAS DIURNAS 

QUANTIDADE DE HORAS CONSIDERADAS PERCENTUAL A SER PAGO 

9/12/2017 - SÁBADO 7:00 50% 

10/12/2017 - DOMINGO 7:00 100% 
  

FREDERICO LOPES DE ALMEIDA - AUFC - 6568-4 

DIA 
HORAS DIURNAS 

QUANTIDADE DE HORAS CONSIDERADAS PERCENTUAL A SER PAGO 

9/12/2017 - SÁBADO 7:00 50% 

10/12/2017 - DOMINGO 7:00 100% 
  

CRISTIANE MENDES DE MORAES - AUFC - 2944-0 

DIA 
HORAS DIURNAS 

QUANTIDADE DE HORAS CONSIDERADAS PERCENTUAL A SER PAGO 

9/12/2017 - SÁBADO 6:50 50% 

10/12/2017 - DOMINGO 7:00 100% 
  

ÍCARO PONTES AZEVEDO AGUIAR - AUFC - 10625-9 

DIA 
HORAS DIURNAS 

QUANTIDADE DE HORAS CONSIDERADAS PERCENTUAL A SER PAGO 

9/12/2017 - SÁBADO 7:00 50% 

10/12/2017 - DOMINGO 7:00 100% 
  

(TC-033.187/2017-7) 

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 
Secretário 
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DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Autorização - 

Em 11 de janeiro de 2018 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor JEAN CLAUDE O’DONNELL BRAZ 
PEREIRA/AUFC/8183-3, a averbação do tempo de contribuição abaixo relacionado, na forma proposta 

pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV, conforme subdelegação de competência 
constante da Portaria-Segep nº 2, de 2/1/2017. 

DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FUNDAMENTO LEGAL FINALIDADE 

Banco do Brasil 

S/A 

Sociedade de 

Economia Mista 

Federal 

25/3/1993 a 

29/6/2008 

5576 

dias 

Art. 100 da Lei nº 8.112/1990, 

Acórdão nº 1.871/2003-TCU-

Plenário, com redação dada pelo 

subitem 9.2 do Acórdão nº 
399/2007-TCU-Plenário 

Todos os efeitos legais, 

observando-se, em cada caso 

concreto, a legislação vigente, à 

época do ingresso no Serviço 
Público Federal 

  

(TC-034.975/2017-9) 

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 

Diretor 

 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Autorização - 

Em 11 de janeiro de 2018 

AUTORIZO, no processo de interesse da servidora WERANICE MENDES BATISTA 
BRASIL/TEFC/2756-1, a averbação do tempo de contribuição abaixo relacionado, na forma proposta pelo 

Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV, conforme subdelegação de competência constante 
da Portaria-Segep nº 2, de 2/1/2017. 

DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FUNDAMENTO LEGAL FINALIDADE 

UNIÃO BRASILIENSE DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Atividade 

Privada 

2/5/2001 a 

18/12/2002 

596 

dias 

Art. 103, inciso V, da Lei 

nº 8.112/90 

Aposentadoria e 

disponibilidade 
  

(TC-034.821/2017-1) 

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 

Diretor 
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FÉRIAS 

- Reconhecimento do direito e dispensa de período aquisitivo - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 77, § 1º, da Lei nº 8.112/1990; art. 1º, §§ 1º e 2º, da Portaria-

TCU nº 16/1998 e subdelegação de competência constante da Portaria-Segep nº 02/2017. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, o reconhecimento de 15 

(quinze) dias de férias relativas ao exercício de 2017 e a dispensa do período aquisitivo de 12 meses para 
gozo de férias referentes ao exercício de 2018, tendo como marco inicial a data de 25/5/2015, na forma 
proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV. 

Em 11 de janeiro de 2018 

NOME/CARGO/MATRÍCULA PROCESSO 

DIEGO ROCHA REBELO/AUFC/11100-7 TC-000.327/2018-2 
  

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 
Diretor 
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DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-DIPAG Nº 006, DE 10 DE JANEIRO DE 2018. 

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 JORGE DE SOUZA PINTO, Matrícula 1829-5, TEFC, 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 02/01/2018 a 16/01/2018, em 
virtude do afastamento legal deste. 

Art. 2º Designar LETÍCIA SEREJO DE JESUS, Matrícula 6600-1, AUFC, para substituir, na 
Assessoria da Consultoria Jurídica/CONJUR, a Assessora, código FC-3, CRISTINA MAYUMI 

OKAWACHI, Matrícula 3027-9, no período de 08/01/2018 a 19/01/2018, em virtude do afastamento legal 
desta. 

Art. 3° Designar GUILLERMO MANRIQUE FERREIRA, Matrícula 9481-1, AUFC, para 

substituir, na 1ª Diretoria da Secretaria de Controle Externo da Saúde/SEGECEX, o Diretor, código FC-4, 
VINÍCIUS AUGUSTO GUIMARÃES, Matrícula 8927-3, no período de 17/01/2018 a 19/01/2018, em 

virtude do afastamento legal deste. 

Art. 4° Designar JOSÉ NILDO LAU PEREIRA, Matrícula 1861-9, TEFC, para substituir, na 
Assessoria do Gabinete do Presidente/GABPRES, a Assessora, código FC-3, MARIA APARECIDA 

CORRÊA DA SILVA, Matrícula 1092-8, no período de 08/01/2018 a 26/01/2018, em virtude do 
afastamento legal desta. 

Art. 5° Designar JEAN CLAUDE O'DONNELL BRAZ PEREIRA, Matrícula 8183-3, AUFC, 
para substituir, na 4ª Diretoria da Secretaria de Recursos/SEGECEX, o Diretor, código FC-4, ANDRÉ 
NOGUEIRA SIQUEIRA, Matrícula 5718-5, no período de 16/01/2018 a 26/01/2018, em virtude do 

afastamento legal deste. 

Art. 6° Designar MARCELO BARROS DA CUNHA, Matrícula 6597-8, AUFC, para 

substituir, no Gabinete do Ministro Aroldo Cedraz, a Chefe de Gabinete, código FC-5, KARLA AMANCIO 
ISMAIL, Matrícula 8557-0, no período de 08/01/2018 a 16/01/2018, em virtude do afastamento legal desta 
e impedimento do substituto eventual. 

Art. 7° Designar THYAGO RODRIGUES COIMBRA, Matrícula 6321-5, AUFC, para 
substituir, na Secretaria de Engenharia/SEGEDAM, o Secretário, código FC-5, SINOMAR TOTOLI 

JÚNIOR, Matrícula 2740-5, no período de 22/01/2018 a 26/01/2018, em virtude do afastamento legal deste 
e impedimento do substituto eventual. 

Art. 8° Designar DOUGLAS DE FREITAS ALMEIDA, Matrícula 10618-6, TEFC, para 

substituir, na Assessoria da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade/SEGEDAM, o Assessor, 
código FC-3, JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE, Matrícula 3186-0, no período de 17/01/2018 

a 19/01/2018, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 9° Designar ÁTILA VARELA FERREIRA M. DE OLIVEIRA, Matrícula 10615-1, TEFC, 
para substituir, no Serviço de Administração da Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande 

do Norte/SEGECEX, o Chefe de Serviço, código FC-3, MARCUS VINICIUS MITRE CARTAXO, 
Matrícula 7602-3, no período de 18/01/2018 a 19/01/2018, em virtude do afastamento legal deste e 

impedimento do substituto eventual. 
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Art. 10 Designar FAUSTO ALVES DE SOUSA, Matrícula 8580-4, AUFC, para substituir, no 
Serviço de Conformidade de Pagamento/DIPAG/SEGEP/SEGEDAM, a Chefe de Serviço, código FC-3, 
DANIELA MORAES DE CARVALHO PEREIRA, Matrícula 8543-0, no período de 06/01/2018 a 

21/01/2018, em virtude do afastamento legal desta e impedimento do substituto eventual. 

Art. 11 Designar GERALDO MARTINS DE MELO, Matrícula 3482-7, TEFC, para substituir, 

no Serviço de Elaboração de Editais/DILIC/SELIP/SEGEDAM, o Chefe de Serviço, código FC-3, 
ERICSSON MAURICIO DE SOUSA FREITAS, Matrícula 4361-3, no período de 17/01/2018 a 
02/02/2018, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 12 Designar PABLO RESENDE DE OLIVEIRA, Matrícula 10596-1, TEFC, para 
substituir, na Diretoria de Gestão do Ambiente Computacional/SETIC/SEGEPRES, a Diretora, código FC-

4, LORENA BRASIL CIRILO PASSOS, Matrícula 6549-8, no período de 29/01/2018 a 05/02/2018, em 
virtude do afastamento legal desta. 

Art. 13 Designar ROBINSON CRISTIANO SOUSA LOPES, Matrícula 8111-6, AUFC, para 

substituir, na Assessoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de 
Mineração/SEGECEX, a Assessora, código FC-3, VIRGÍNIA DE ÂNGELIS OLIVEIRA DE PAULA, 

Matrícula 6584-6, no período de 02/01/2018 a 07/06/2018, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 14 Designar JULIO CESAR CONCEICAO MACEDO, Matrícula 2441-4, AUFC, para 
substituir, no Serviço de Infraestrutura de Aplicações/DIAMB/SETIC/SEGEPRES, o Chefe de Serviço, 

código FC-3, CLAUDIO DE QUEIROZ PEREIRA, Matrícula 3163-1, no período de 17/01/2018 a 
19/01/2018, em virtude do afastamento legal deste.  

Art. 15 Designar HÉLIO HENRIQUE DIÓGENES RÊGO, Matrícula 10161-3, AUFC, para 
substituir, na Diretoria de Controle Externo da Aeronáutica e do Exército/SECEXDEFESA/SEGECEX, o 
Diretor, código FC-4, ALEXANDRE ROBSON REGINALDO OLIVEIRA, Matrícula 8180-9, no período 

de 17/01/2018 a 20/02/2018, em virtude do afastamento legal deste. 

MAURÍCIO GOMYDE PORTO 
Diretor em Substituição 
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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 11 de janeiro de 2017 
FAVORECIDO OBJETO EXERCÍCIO VALOR PROCESSO 

Centro de Integração 
Empresa Escola - CIEE 

Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços nº 
746516, 746517 e 746518 (peça 64), referentes a prestação 
de Serviços de Agenciamento, junto às instituições de 
ensino, sediadas no território nacional, de estudantes dos 
Ensinos Médio e Superior, para preenchimento de bolsas de 
estágio nas dependências da Secex/RR. 

2017 R$ 12,50 TC 000.645/2017-6 

  

ARY FERNANDO BEIRÃO 
Secretário da Secof 

 

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 10 de janeiro de 2018 
FAVORECIDO OBJETO EXERCÍCIOS VALOR PROCESSO 

Arnaldo da Costa Prieto 
Matrícula: 20-5 

Trata-se de pagamento devido aos herdeiros de Arnaldo 
da Costa Prieto, referente ao acerto de valores  
recebidos/devidos. 

2012  R$ 1.157,74 TC 023.650/2012-5 

  

ARY FERNANDO BEIRÃO 
Secretário da Secof  

 

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 11 de janeiro de 2018 
FAVORECIDA OBJETO VALOR EXERCÍCIO PROCESSO 

Krissya Norrana da Silva Santos  
Matrícula: 11007-8 

Acerto financeiro referente à exoneração do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete - 
Natureza Especial.  

R$ 11.052,27 2017 TC 031.828/2017-5 

  

ARY FERNANDO BEIRÃO 
Secretário da Secof 
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