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ATOS DO PRESIDENTE 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-TCU Nº 432, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017. 

Dispõe sobre a gestão de ações especializadas e 
funções de confiança de especialista sênior no âmbito 

da Secretaria do Tribunal de Contas da União. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das suas atribuições 

legais e regimentais, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 3º-A da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro 
de 2001, e no inciso I do art. 31, c/c o inciso XXXIV do art. 28 do Regimento Interno do TCU, 

considerando o disposto na Lei nº 10.356, de 2001, bem como as funções de confiança criadas 

pela Lei nº 11.780, de 17 de setembro de 2008; 

considerando a incorporação ao Quadro de Pessoal do Tribunal das funções de confiança de 

Especialista Sênior, criadas pela Lei nº 12.776, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Resolução-TCU 
nº 255, de 17 de abril de 2013; 

considerando as diretrizes de busca por maior eficiência interna e de priorização da alocação de 

funções para alavancar os resultados e transformar as atividades finalísticas do TCU; e  

considerando os estudos e pareceres constantes do TC 027.345/2016-5, resolve: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A gestão de ações especializadas e funções de confiança de Especialista Sênior, no 

âmbito da Secretaria do Tribunal de Contas da União (TCU), obedece ao disposto nesta Portaria. 

§ 1º A alocação de funções de confiança de Especialista Sênior observará o grau de contribuição  

para o alcance dos objetivos e metas institucionais, os riscos envolvidos, a vinculação com as prioridades 
da gestão e os resultados para o controle externo.  

§ 2º A alocação de funções de confiança de Especialista Sênior visa a incorporar ao sistema de 

gestão de pessoas mecanismo de remuneração estratégica para reconhecer o comprometimento e a 
dedicação de servidores para o alcance de resultados significativos e de elevada contribuição para o alcance 

de objetivos e metas institucionais ou para transformação de processos de trabalho ou modelo de atuação. 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, considera-se: 

I - ação especializada: projeto ou atividade capaz de contribuir para o alcance dos resultados 

institucionais ou para a evolução do modelo de atuação, em termos de eficiência, eficácia e efetividade. 

II - unidade patrocinadora: unidade da Secretaria do TCU responsável por iniciativa a ser 

conduzida na forma de ação especializada e, consequentemente, principal fornecedor de recursos 
necessários à execução; 

III - proposta de trabalho: detalhamento dos elementos inerentes à ação especializada a ser 

instituída na forma de trabalho a ser conduzido por Especialista Sênior; e 

IV - perfil profissional: conjunto de competências profissionais, estilo de comportamento e 

outras características pessoais que influenciam o desempenho apresentado pelo servidor. 
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§ 1º Considerar-se-á como ação estruturante a ação especializada transformadora, cujo impacto 
seja significativo para os resultados institucionais, viabilize a transformação do modo de atuação do TCU 
ou promova melhoria direta no funcionamento da administração pública.  

§ 2º A Comissão de Coordenação Geral (CCG) poderá atuar como unidade patrocinadora na 
hipótese de ação especializada de caráter multidisciplinar, situação na qual caberá à Presidência da 

Comissão a formalização dos atos inerentes à atuação como unidade patrocinadora. 

§ 3º Considerando o impacto intersetorial dos produtos a serem desenvolvidos, a CCG poderá 
autorizar a atuação conjunta de mais de uma unidade como patrocinadora de determinada ação 

especializada. 

CAPÍTULO II 

DA AÇÃO ESPECIALIZADA 

Art. 3º A ação especializada poderá ser conduzida na forma de trabalho de Especialista Sênior 
ou de grupo de trabalho formado por equipe intersetorial. 

Art. 4º A autorização para a realização de ação especializada compete: 

I - ao Presidente do TCU: para a alocação de uma função de confiança de Especialista Sênior 

Nível III, código FC-5, natureza assessoramento, em gabinete de ministro, de ministro-substituto e de 
membro do Ministério Público junto ao TCU, conforme quantitativos indicados no Anexo Único desta 
Portaria; 

II - à CCG: quando constituída na forma de trabalho de Especialista Sênior, individual ou em 
equipe, quando exigir a criação de grupo de trabalho com integrantes lotados em mais de uma unidade 

básica, quando se tratar de ação estruturante, no limite dos quantitativos indicados no Anexo Único desta 
Portaria; 

III - à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex): quando constituída na forma de trabalho 

de Especialista Sênior, individual ou em equipe, e se tratar de atividades afetas à instrução processual ou à 
realização de fiscalização, no limite dos quantitativos indicados no Anexo Único desta Portaria.  

§ 1º Caso a Segecex tenha interesse na realização de ação especializada sob a forma de 

Especialista Sênior cujas atividades não se enquadrem no contido no inciso III deste artigo, a autorização 
caberá à CCG, mesmo que não atingido o limite indicado no Anexo Único desta Portaria. 

§ 2º Em caso de constituição de grupo de trabalho, nos termos do inciso II deste artigo, a 
autorização ocorrerá por ordem de serviço da CCG, que indicará a finalidade, os integrantes e suas 
responsabilidades, o período e as diretrizes para a sua realização, bem como a descrição dos produtos 

esperados. 

Art. 5º A gestão e o acompanhamento das ações especializadas consideradas estruturantes serão 

realizados pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan), que deverá apresentar, 
semestralmente à CCG, relatório para ciência e direcionamento, quando necessário. 

Parágrafo único. As etapas de proposição, autorização e acompanhamento das ações 

especializadas contarão com o suporte de solução de tecnologia da informação. 

CAPÍTULO III 

DA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA SÊNIOR 

Art. 6º As funções de Especialista Sênior do Quadro de Pessoal do TCU são as seguintes: 

I - Especialista Sênior Nível III, código FC-5; 

II - Especialista Sênior Nível II, código FC-4; e 

III - Especialista Sênior Nível I, código FC-3. 
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§ 1º As funções de Especialista Sênior destinam-se ao desenvolvimento de atividades de 
elevada complexidade, responsabilidade e relevância, com o propósito de incrementar os resultados 
institucionais ou de evoluir o modelo de atuação do TCU, em termos de eficiência, eficácia e efetividade, 

consoante § 1º do art. 3º-A da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001. 

§ 2º A natureza da função de Especialista Sênior pode ser de direção ou de assessoramento, 

conforme a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e será indicada no respectivo ato de designação. 

§ 3º A função de natureza de direção relaciona-se à coordenação de trabalho em equipe, 
enquanto a função de natureza de assessoramento vincula-se à realização de trabalho de caráter individua l.  

§ 4º A indicação para as funções de especialista a que se refere o parágrafo anterior deve 
observar o perfil profissional exigido para o cumprimento dos propósitos do trabalho. 

§ 5º É vedado alterar a denominação e a destinação das funções de Especialista Sênior criadas 
pela Lei nº 12.776, de dezembro de 2012. 

Art. 7º A gestão das funções de confiança de Especialista Sênior, inclusive a publicação no 

Portal TCU dos atos e demais documentos referentes aos trabalhos, compete à Secretaria-Geral Adjunta da 
Presidência (Adgepres), com o apoio técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep). 

CAPÍTULO IV 
DOS TRABALHOS DE ESPECIALISTA SÊNIOR 

Art. 8º A função de Especialista Sênior somente será alocada para trabalhos que apresentem ao 

menos uma das características abaixo elencadas, observada a disponibilidade das funções: 

I - instrução processual ou realização de fiscalização com potencial de gerar resultado 

transformador, mediante deliberação do TCU, de ministro-relator ou do Presidente; 

II - complexidade, responsabilidade e relevância do projeto ou das atividades a serem 
desenvolvidas; 

III - desenvolvimento ou implantação de tecnologia ou metodologia com impacto intersetoria l 
nas unidades da Secretaria do TCU; 

IV - coordenação de atividade desafiadora, com a produção de aprendizado necessário à 

incorporação aos processos de trabalho do TCU; e 

V - inovação em processo de trabalho, com ganhos de eficiência ou eficácia, ou de melhor ia 

significativa em termos de aumento de produtividade e/ou redução de custos. 

§ 1º Nas situações constantes do art. 5º desta Portaria, a Seplan analisará as propostas de 
trabalho, relativas às ações especializadas consideradas estruturantes, para verificação da consistência da 

proposta com os objetivos, diretrizes e orientação institucionais, dos benefícios e resultados esperados, dos 
recursos requeridos, assim como do cumprimento dos critérios previstos nesta Portaria. 

§ 2º A CCG poderá aprovar proposta de trabalho condicionada a ajustes indicados pela 
Comissão. 

§ 3º Proposta de trabalho de Especialista Sênior que demande ou impacte recursos ou serviços 

inerentes à tecnologia da informação devem ser apresentadas ao Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação (CGTI) para exame e compatibilização das prioridades institucionais de tecnologia da 

informação. 

§ 4º O trabalho de Especialista Sênior, nos termos do art. 4º desta Portaria, é autorizado por 
intermédio de portaria da instância competente, a qual será publicada no Boletim do Tribunal de Contas da 

União (BTCU), contendo título do trabalho, objetivo, especialista designado, nível e natureza da função a 
ser alocada e período de realização do trabalho. 
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Art. 9º A alocação das funções de Especialista Sênior observará os seguintes princípios: 

I - ocupação da função vinculada à realização de trabalho específico; 

II - designação na função por período igual ou superior a 30 dias e igual ou inferior a dois anos, 

com datas de início e término previamente definidas em razão do tempo necessário para entrega dos 
produtos previstos no trabalho acordado; 

III - alocação de função compatível com a complexidade, responsabilidade e relevância do 
trabalho a ser desenvolvido, observados o alinhamento aos planos institucionais e o quantitativo de funções 
disponível; 

IV - alocação de funções de nível II e III preferencialmente para a coordenação e supervisão de 
equipe dedicada ao trabalho ou projeto; 

V - escolha do especialista entre os servidores com perfil profissional adequado e 
comprometimento com o trabalho a ser desenvolvido e com os resultados a serem alcançados; e 

VI - provimento das funções em razão das necessidades de serviço e dos recursos materiais e 

orçamentários disponíveis. 

Parágrafo único. O provimento da função de Especialista Sênior atende à correlação entre 

funções de confiança e cargos efetivos disposta no art. 37 da Resolução-TCU nº 154, de 4 de dezembro de 
2002. 

Art. 10. Após a publicação da autorização do trabalho, a Secretaria-Geral de Administração 

(Segedam) - observadas as subdelegações de competência vigentes - fará a designação do servidor para a 
função de Especialista Sênior, mediante ratificação do atendimento dos requisitos de habilitação constantes 

nesta Portaria e de outras normas aplicáveis à gestão de pessoas no TCU. 

§ 1º O ato de designação deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) data de início e fim do exercício da função de Especialista Sênior; 

b) nível e natureza da função (de direção ou de assessoramento); e 

c) identificação do ato da instância competente que autorizou a proposta de trabalho. 

§ 2º Cabe à Segedam agendar a dispensa do servidor da função, de forma automática, para o 

dia seguinte ao previsto para o final das atividades, em consonância com o estabelecido na proposta de 
trabalho autorizada, bem como proceder, mediante provocação da unidade patrocinadora, à substituição do 

Especialista Sênior em suas ausências e afastamentos legais desde que atendidos os requisitos de habilitação 
previstos nesta Portaria. 

CAPÍTULO V 

DO ESPECIALISTA SÊNIOR 

Art. 11. Cabe à unidade patrocinadora fazer a indicação do Especialista Sênior, com prévia 

verificação do grau de aderência do servidor ao perfil profissional requerido para o trabalho, do atendimento 
dos requisitos de habilitação para a função e da unidade de lotação do servidor. 

Art. 12. São requisitos de habilitação do servidor para ocupação da função de Especialis ta 

Sênior: 

I - ter, pelo menos, uma avaliação para fins de gratificação de desempenho; 

II - possuir, no último período avaliativo, desempenho profissional correspondente aos níveis 
mais elevados de competência, comprometimento e dedicação; 

III - não ter nos últimos dois anos - ou, se servidor ingresso no TCU há menos de dois anos, no 

tempo de efetivo exercício na Casa - incorrido em falta disciplinar, apurada mediante procedimento de 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, cujo relatório tenha concluído pela sua culpabilidade; e 
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IV - não ter exercido a função de Especialista Sênior em trabalho que não tenha recebido aceite 
ou anuência da unidade patrocinadora relativamente à justificativa por eventual descumprimento das 
obrigações pactuadas. 

Art. 13. O servidor indicado para Especialista Sênior deve estar, preferencialmente, entre 
aqueles lotados na unidade patrocinadora do trabalho. 

Parágrafo único. Poderá ser indicado servidor lotado em unidade distinta da unidade 
patrocinadora, hipótese em que a proposta de trabalho deverá conter justificativa para tal fato e ser 
submetida à CCG, para autorização. 

Art. 14. O Especialista Sênior, oriundo de unidade distinta da patrocinadora do trabalho, poderá 
ter a lotação alterada, em caráter excepcional e temporário, para a unidade patrocinadora durante o 

respectivo período informado na proposta aprovada. 

§ 1º Cabe à CCG deliberar sobre a alteração de lotação de que trata este artigo e à Segedam 
agendar, para o primeiro dia útil seguinte ao prazo previsto para o final das atividades, o retorno do servidor 

à unidade de origem, nos termos da proposta de trabalho autorizada.  

§ 2º A lotação temporária de que trata esta Portaria será computada, para todos os fins, quando 

da apuração da lotação existente na unidade patrocinadora. 

§ 3º Em caráter excepcional, a CCG poderá propor a remoção de ofício de servidor designado 
para ocupar função de Especialista Sênior Nível III, código FC-5. 

CAPÍTULO VI 
DA PROPOSTA DE TRABALHO DE ESPECIALISTA SÊNIOR 

Art. 15. A proposta de trabalho de Especialista Sênior cuja autorização couber à CCG ou à 
Segecex deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

I) título que traduza o objeto do trabalho; 

II) unidade patrocinadora; 

III) período de realização do trabalho; 

IV) descrição sucinta do objetivo do trabalho; 

V) descrição dos produtos e dos respectivos prazos de entrega; 

VI) nível (I, II ou III) e natureza (de direção ou de assessoramento) da função reservada para o 

trabalho;  

VII) critérios estipulados nesta Portaria que justifiquem a autorização da ação especializada 
proposta e da alocação da função indicada; 

VIII) identificação do especialista e, para trabalhos com prazo superior a um ano, de seu 
substituto e dos períodos de férias e de recesso, bem como dos períodos de afastamento e ausência que 

possam ser previamente agendados pelo servidor ou pela unidade patrocinadora; 

IX) manifestação do titular da unidade patrocinadora quanto à habilitação do servidor indicado 
para o exercício da função e de seu respectivo substituto, se houver, em consonância com os requisito s 

dispostos nesta Portaria; 

X) equipe alocada ao trabalho, na hipótese de Especialista Sênior de natureza de direção; 

XI) partes interessadas e respectiva contribuição para o desenvolvimento do trabalho; 

XII) avaliação da relação custo-benefício para a realização do trabalho; e  

XIII) riscos para o sucesso do trabalho e as respectivas medidas mitigadoras. 
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§ 1º O responsável pela ação especializada não fará jus ao pagamento da função de confiança 
nos períodos de afastamento e ausência que possam ser previamente agendados pelo servidor ou pela 
respectiva unidade patrocinadora, e cuja soma totalize mais de sessenta dias no intervalo de 12 meses após 

o início da ação especializada. 

§ 2º Adicionalmente ao contido no parágrafo anterior, para os trabalhos com prazo previsto de 

até 180 dias, o responsável pela ação especializada não fará jus ao pagamento da função de confiança de 
Especialista Sênior nos períodos de férias e de recesso. 

Art. 16. No caso de propostas submetidas à CCG, cabe à Seplan analisar, em especial, se: 

I - o objeto e os produtos propostos estão alinhados com os planos institucionais vigentes e 
contribuirão para o alcance dos objetivos estabelecidos nesses planos; 

II - a proposta é consistente em termos da articulação dos meios necessários à entrega dos 
produtos, na quantidade, qualidade e prazos previstos; 

III - foram atendidos os critérios previstos nesta Portaria para a autorização da ação 

especializada e alocação da função de Especialista Sênior; e 

IV - os riscos para o sucesso do trabalho foram identificados e as medidas mitigado ras 

identificadas são suficientes. 

CAPÍTULO VII 
DO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ESPECIALISTA SÊNIOR 

Art. 17. O dirigente da unidade patrocinadora será responsável pelo acompanhamento dos 
trabalhos e eventual repactuação das metas, pelo aceite dos produtos previstos e pela avaliação quanto ao 

cumprimento dos prazos acordados. 

§ 1º Quando a repactuação das metas do trabalho implicar revisão do objetivo geral do trabalho 
ou do prazo de realização, alteração substancial dos produtos a serem entregues ou substituição do 

Especialista Sênior, a solicitação de ajuste deve ser submetida à instância que autorizou o trabalho. 

§ 2º Compete à instância que autorizou o trabalho, ou à instância superior, autorizar o 
encerramento antecipado de trabalho. 

§ 3º No caso de o trabalho não ser encerrado no prazo previsto, e não havendo a prorrogação 
formal, o Especialista Sênior concluirá o trabalho sem a percepção de função de confiança. 

Art. 18. Em até trinta dias após a data prevista para o término do trabalho, o Especialista Sênior 
deve submeter, à respectiva unidade patrocinadora, relatório de entrega no qual deverá conter, no mínimo, 
informações sobre o alcance dos objetivos, os produtos entregues, o cumprimento dos prazos e os resultados 

alcançados, assim como as lições aprendidas. 

§ 1º A unidade patrocinadora pode determinar ao Especialista Sênior, conforme a extensão e 

complexidade da proposta de trabalho apresentada, a elaboração de relatórios parciais que permitam 
acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos produtos previstos. 

§ 2º A unidade patrocinadora deve manifestar-se, em até trinta dias do recebimento do relatório, 

acerca do aceite do trabalho, assim como das justificativas para eventuais atrasos no cumprimento dos 
prazos. 

§ 3º A manifestação mencionada no parágrafo anterior deve ser encaminhada à Seplan, após 
ciência ao Especialista Sênior e à respectiva unidade básica. 

§ 4º Estão dispensados de apresentação do relatório de que trata o caput os responsáveis por 

trabalhos de Especialista Sênior autorizados nos termos dos incisos I e III do art. 4º desta Portaria. 
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§ 5º Cabe à Seplan, além do contido no art. 5º desta Portaria, acompanhar a conclusão das ações 
consideradas estruturantes, zelar pela regulamentação e padronização da documentação associada às ações 
especializadas e cientificar a CCG na hipótese de não recebimento do relatório de entrega. 

Art. 19. Para o cumprimento dos requisitos funcionais e operacionais relativos ao Especialis ta 
Sênior, e à eventual equipe a ele alocada, tais como controle de frequência e guarda e conservação de bens 

patrimoniais, deve ser observada, em relação à unidade patrocinadora, a normatização aplicável para os 
demais servidores lotados nas unidades da Secretaria do TCU. 

§ 1º Incumbe ao dirigente da unidade patrocinadora realizar as avaliações para fins de 

gratificação de desempenho e de estágio probatório do Especialista Sênior e, conforme o caso, da equipe 
designada para trabalhar com este, observados os normativos específicos do TCU sobre a matéria. 

§ 2º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior inclusive para as situações nas quais o dirigente 
da unidade patrocinadora detenha o mesmo nível de função de confiança que o Especialista Sênior. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 20. Fica a CCG autorizada a editar os atos necessários à implementação desta Portaria, 

bem como dirimir os casos omissos. 

Art. 21. Ficam revogadas as Portarias-TCU nº 335, de 16 de dezembro de 2016, nº 376, de 30 
de dezembro de 2016; e nº 188, de 31 de março de 2017. 

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

RAIMUNDO CARREIRO 

    Cláudio Souza Castello Branco 
Secretário-Geral de Controle Externo 

        Carlos Roberto Caixeta 
Secretário-Geral de Administração 

     Rainério Rodrigues Leite 
Secretário-Geral da Presidência 

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA-TCU Nº 432, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017. 

QUANTITATIVOS DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE ESPECIALISTA SÊNIOR 

Autorização / Funções FC-3 Nível I FC-4 Nível II FC-5 Nível III Total (*) 

Presidente do Tribunal - - 21 21 

Comissão de Coordenação Geral 5 10 4 19 

Secretaria-Geral de Controle Externo 20 15 0 35 

Total 25 25 25 75 
  

(*) Das funções indicadas no quadro, 20 FC Especialista Sênior nível III, 25 FC Especialis ta 
Sênior nível II e 25 Especialista Sênior nível I foram criadas pela Lei nº 12.776, de 28 de dezembro de 

2012, bem como 5 FC Especialista Sênior nível III referem-se às funções criadas pela Lei nº 11.780, de 17 
de setembro de 2008. 
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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DAS UNIDADES NOS ESTADOS 
  

SECEX-MT 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-SECEX-MT Nº 15, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.  

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

Conceder, com fundamento no inciso XVIII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 9, de 2 de 

janeiro de 2017, e em conformidade com as disposições contidas na Portaria-TCU GP nº 206, 

de 18 de setembro de 2003, Suprimento de Fundos, conforme detalhado no quadro abaixo, para atender a 
despesas de pequeno vulto que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação e que exijam 
pronto pagamento em espécie no âmbito desta Secretaria, estabelecendo os prazos de 30 dias para aplicação, 

a contar da emissão da nota de empenho, e de 10 dias para comprovação, nos termos da legislação em vigor.  

Suprido/Cargo/Matrícula 

FROILAN CASTRO ALPIRI FILHO, 2213-6 - TEFC  
  

  

ALEXANDRE GIRAUX CAVALCANTI 
Secretário 

SECEX-RS 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-SECEX-RS Nº 13, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições regulamentares, e considerando problemas técnicos 
apresentados pelo coletor de dados RFID, que motivou atraso na conclusão dos trabalhos, consoante 

demonstrado pelas peças 04 e 12 do processo TC-021.787/2017-4, resolve: 

Art. 1º Prorrogar, até o dia 15 de outubro de 2017, o prazo de que trata a Portaria-Secex-RS n° 
10/2017, para a conclusão do inventário de avaliação dos bens suscetíveis de desfazimento, nos termos do 

art. 47, § 2º, da Portaria-TCU nº 307, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre a política de gestão de 
bens móveis pertencentes ao patrimônio do Tribunal de Contas da União. 

GUILHERME YADOYA DE SOUZA 
Secretário  

Programa de Trabalho  Natureza da Despesa  Valor  

01.032.0550.4018.0001 - Fiscalização da  

Aplicação de Recursos Públicos Federais  

339030.96 - Materiais de consumo (PI ADM)  R$ 1.000,00  

(um mil reais) 

01.032.0550.4018.0001 - Fiscalização da  

Aplicação de Recursos Públicos Federais  

339039.96 - Serviços de terceiros PJ (PI ADM)  R$ 1.000,00  

(um mil reais)  
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

ORDENS DE SERVIÇO 

ORDEM DE SERVIÇO-ADGEDAM Nº 153, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 

A SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que 

lhe confere o disposto no inciso III do artigo 1º da Portaria-Segedam nº 1, de 2 de janeiro de 2017, resolve: 

ALTERAR a lotação da Auditora Federal de Controle Externo (Área Apoio Técnico e 
Administrativo) ANA BEATRIZ LEMOS DA COSTA, matrícula 8116-7, do Instituto Serzedello Corrêa - 

ISC/Segepres, para a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 
- SeinfraCOM/Segecex, a partir de 18 de setembro de 2017. 

DELENDA ASSUNÇÃO ARAUJO BRUNO 
Secretária-Geral Adjunta de Administração 
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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): Autorização do Coordenador-Geral de Controle Externo das Unidades nos Estados 

(COESTADOS); 
ATIVIDADE/EVENTO: Audiência Pública de Controle Social e Cidadania, organizado pela Rede de Controle da Gestão Pública, a ser realizado na cidade de 
Açailândia/MA, em 29/9/2017. - Sistema Viajar - evento nº 309/2017; 

LOCAL/PERÍODO:Açailândia-MA , de 29/9/2017; 
ATESTAÇÃO: SECEX-MA - Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão. 

Em 22 de Setembro 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) 

ALEXANDRE JOSÉ CAMINHA 

WALRAVEN 

3463-0 

AUFC 

FC-5 

28 a 

30/9/2017 
2,5 2 

R$ 

492,00 
R$ 89,28 

R$ 

1.140,72 
R$ 300,00 

R$ 

1.440,72 
R$ 0,00 

R$ 

1.440,72 

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 
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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-SecexAmbiental nº 974/2017; 

ATIVIDADE/EVENTO: Registro Fiscalis nº 151-2017-Fase de Execução. - Sistema Viajar - evento nº 304/2017; 
LOCAL/PERÍODO:Porto Alegre-RS , de 27 a 30/9/2017; 
ATESTAÇÃO: Semag - Secretaria de Macroavaliação Governamental. 

Em 22 de Setembro 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) 

CÉZAR BATALHA DE ARAUJO 
9650-4 

AUFC 27 a 30/9/2017 3,5 3 
R$ 

438,00 
R$ 133,92 

R$ 
1.399,08 

R$ 300,00 
R$ 

1.699,08 
R$ 0,00 

R$ 
1.699,08 

HELIO ANTONIO ROSSI DE CASTRO 

FILHO 

10637-2 

AUFC 27 a 30/9/2017 3,5 3 
R$ 

438,00 
R$ 133,92 

R$ 

1.399,08 
R$ 300,00 

R$ 

1.699,08 
R$ 0,00 

R$ 

1.699,08 

VINÍCIUS NEVES DOS SANTOS 
10216-4 

AUFC 
FC-4 

27 a 30/9/2017 3,5 3 
R$ 

438,00 
R$ 133,92 

R$ 
1.399,08 

R$ 300,00 
R$ 

1.699,08 
R$ 0,00 

R$ 
1.699,08 

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 
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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): Autorização do Dirigente da Secretaria-Geral de Controle Externo; 

ATIVIDADE/EVENTO: Diálogo Público - Governança para as Fronteiras - Sistema Viajar - evento nº 299/2017; 
LOCAL/PERÍODO:Brasília-DF , de 26/9/2017; 
ATESTAÇÃO: SECEX-MS - Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Em 22 de Setembro 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) 

PAULO AFFONSO BARBOSA FILHO 

5054-7 
AUFC 25 a 26/9/2017 1,5 1,5 R$ 375,00 R$ 66,96 R$ 495,54 R$ 300,00 R$ 795,54 R$ 0,00 R$ 795,54 

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 
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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): Autorização do Secretário-Geral de Controle Externo; 

ATIVIDADE/EVENTO: O Conselho Nacional de Controle Interno ¿ CONACI - XIII Encontro Nacional de Controle Interno, com o tema: ¿Excelência na 
Governança: A Integração dos Sistemas dos Controles Internos¿, a ocorrer no Centro de Convenções do Amazonas ¿ Av. Constantino Nery ¿ CEP 69050-795 
¿ Manaus/AM, - Sistema Viajar - evento nº 303/2017; 

LOCAL/PERÍODO:Manaus-AM , de 4 a 5/10/2017; 
ATESTAÇÃO: Seccor - Secretaria de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e Corrupção. 

Em 22 de Setembro 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) 

RAFAEL JARDIM CAVALCANTE 
6248-0 

AUFC 
FC-5 

4 a 6/10/2017 2,5 2,5 R$ 492,00 R$ 111,60 R$ 1.118,40 R$ 300,00 R$ 1.418,40 R$ 0,00 R$ 1.418,40 

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 
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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): Autorização do Coordenador-Geral de Controle Externo de Infraestrutura - Coinfra; 

ATIVIDADE/EVENTO: Visita técnica à plataforma de petróleo (FPSO) operada pela Petrobras para extração de óleo, bem como ao Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento (Cenpes) da estatal. - Sistema Viajar - evento nº 306/2017; 
LOCAL/PERÍODO:Rio de Janeiro-RJ , de 22 a 24/10/2017; 

ATESTAÇÃO: SeinfraPetróleo - Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural. 

Em 22 de Setembro 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) 

RENATO MARTINS GALVÃO 

10681-0 
AUFC 22 a 24/10/2017 2,5 1,5 R$ 375,00 R$ 66,96 R$ 870,54 R$ 300,00 R$ 1.170,54 R$ 0,00 R$ 1.170,54 

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 meno r a ser pago aos 

beneficiários. 

DELENDA ASSUNÇÃO ARAÚJO BRUNO 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

APOSTILAS 

APOSTILA-SEGEP Nº 75, 21 DE SETEMBRO 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 014.796/2017-1, resolve 

APOSTILAR o ato que aposentou JANETE SARAIVA DE AZEVEDO, matrícula 891-5, com 
fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, acrescidos das vantagens previstas no artigo 
15, § l°, da Lei nº 9.527/1997, e no artigo 67 da Lei ° 112/1990, asseguradas pelo art. 13 da Lei nº 

9.624/1998, por estar, conforme laudo da Junta Médica da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, 
acometida de doença prevista em lei, ficando, assim, isenta do recolhimento de imposto de renda, a partir 

de 26/1/2017, em caráter definitivo, 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 

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

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 30 

(trinta) 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 27/05/2013, na forma 

proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV. 

Em 22 de setembro de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA PROCESSO 

PAULO GUSTAVO HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS/AUFC/11107-4 TC-027.262/2017-0 

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 
Diretor 
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SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

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 do servidor abaixo relacionado, o regime especial de 
cumprimento de jornada de trabalho. 

Em 25 de setembro de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA PERÍODO PROCESSO 

MARCELLO DAVID ROCHA/AUFC/8622-3 1/9/2017 a 9/12/2017 TC-025.921/2017-7 
  

ROSELY ROLIM NOBRE MAIA 
Chefe-Substituta do SCV 

DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIAS 

PORTARIA-DIPAG Nº 465, DE 21 DE SETEMBRO 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 CARLOS ALBERTO ARAÚJO GUIMARÃES, Matrícula 6543-9, AUFC, 

para substituir, na Assessoria da Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da 
Assistência Social/SEGECEX, o Assessor, código FC-3, ALYSSON RODRIGUES DE QUEIROZ, 
Matrícula 3862-8, no período de 19/09/2017 a 08/10/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 2º Designar ANA MAGDA DE AZEVEDO LIRA, Matrícula 1561-0, TEFC, para 
substituir, na Secretaria-Geral da Presidência, o Assessor de Secretário-Geral, código FC-4, MARCIO 

GLEIDSON CHAVES DE SALES, Matrícula 4211-0, no período de 18/09/2017 a 29/09/2017, em virtude 
do afastamento legal deste. 

Art. 3° Designar MARIA DO SOCORRO MENDES DOURADO, Matrícula 1979-8, TEFC, 

para substituir, no Gabinete do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, o Assistente Técnico, código FC-2, 
SÉRGIO LUIZ DE JESUS MONTEIRO, Matrícula 2456-2, no período de 25/09/2017 a 05/10/2017, em 

virtude do afastamento legal deste. 

Art. 4° Designar MARIA DO SOCORRO MENDES DOURADO, Matrícula 1979-8, TEFC, 
para substituir, no Gabinete do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, a Auxiliar de Gabinete, código FC-

1, VICTÓRIA LORENA OLIVEIRA SIMPLÍCIO, Matrícula 10609-7, no período de 16/10/2017 a 
25/10/2017, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 5° Designar RAFAEL MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA, Matrícula 9792-6, 
TEFC, para substituir, no Serviço de Administração da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 
Portuária e Ferroviária/SEGECEX, o Chefe de Serviço, código FC-3, GILBERTO ALVES DE SOUZA, 

Matrícula 2295-0, no período de 27/09/2017 a 11/10/2017, em virtude do afastamento legal deste. 
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Art. 6° Designar ANTÔNIO FERNANDES DOURADO, Matrícula 1583-0, TEFC, para 
substituir, na Secretaria-Geral de Administração, a Assistente Administrativa, código FC-1, ELMIRA 
SILVA MARTINS CARNEIRO, Matrícula 105-8, nos períodos de 25/09/2017 a 11/10/2017 e de 
16/10/2017 a 14/11/2017, em virtude dos afastamentos legais desta. 

Art. 7° Designar VIRGINIO BORGES PIAUILINO, Matrícula 6282-0, AUFC, para substituir, 
na Assessoria da Secretaria de Recursos/SEGECEX, o Assessor, código FC-3, THIAGO RIBEIRO 
STRAUSS, Matrícula 8182-5, no período de 16/11/2017 a 24/11/2017, em virtude do afastamento legal 
deste. 

Art. 8° Designar MARIVAL AZEVEDO CORADO, Matrícula 8559-6, AUFC, para substituir, 
na Assessoria da Secretaria de Fiscalização de Pessoal/SEGECEX, a Assessora, código FC-3, MILENA 
DE O. MARCHÃO A. DA SILVA, Matrícula 10199-0, no período de 30/10/2017 a 07/11/2017, em virtude 
do afastamento legal desta. 

Art. 9° Designar ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, Matrícula 9482-0, AUFC, para 
substituir, na Diretoria de Auditoria em Pessoal/SEFIP/SEGECEX, o Diretor, código FC-4, FABIANO 
NIJELSCHI GUERCIO FERNANDES, Matrícula 8124-8, no período de 28/09/2017 a 20/10/2017, em 
virtude do afastamento legal deste. 

Art. 10 Designar GLENDA GRANDO DE MEIRA MENEZES, Matrícula 6503-0, AUFC, para 
substituir, na Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas/SEGECEX, a Secretária, código FC-
5, LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO MAGALHÃES, Matrícula 2852-5, no período de 25/09/2017 a 
27/09/2017, em virtude do afastamento legal desta e impedimento do substituto eventual. 

Art. 11 Designar ELIEZER FARIAS EVANGELISTA, Matrícula 1701-9, TEFC, para 
substituir, na Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará/SEGECEX, o Assistente Administrativo, 
código FC-1, PAULO SÉRGIO DE BITTENCOURT AMARANTE, Matrícula 2070-2, no período de 
02/10/2017 a 30/10/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 12 Designar NICOLE SILVA DE FREITAS, Matrícula 6516-1, AUFC, para substituir, na 
2ª Diretoria de Gestão de Informações para o Controle Externo/SGI/SEGECEX, a Diretora, código FC-4, 
MÔNICA COTRIM CHAVES, Matrícula 6467-0, no período de 25/09/2017 a 10/10/2017, em virtude do 
afastamento legal desta. 

Art. 13 Designar MARCOS SHINJI KINPARA, Matrícula 2854-1, AUFC, para substituir, na 
2ª Diretoria da Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo/SEGECEX, o Diretor, código FC-
4, ALESSANDRO FILADELPHO BÉLO, Matrícula 4650-7, nos períodos de 02/10/2017 a 11/10/2017 e 
de 13/10/2017 a 31/10/2017, em virtude dos afastamentos legais deste e impedimento do substituto 
eventual. 

Art. 14 Designar TÂNIA MARIA DA SILVA PASSOS, Matrícula 2466-0, TEFC, para 
substituir, no Gabinete do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, a Assistente Técnica, código 
FC-2, CRISTIANE DANTAS BORGES, Matrícula 2665-4, no período de 25/09/2017 a 29/09/2017, em 
virtude do afastamento legal desta.  

Art. 15 Designar TÂNIA MARIA DA SILVA PASSOS, Matrícula 2466-0, TEFC, para 
substituir, no Gabinete do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, o Assistente Técnico, código 
FC-2, ELIEL BARROS NOGUEIRA, Matrícula 1700-0, no período de 02/10/2017 a 06/10/2017, em 
virtude do afastamento legal deste. 

Art. 16 Designar FÁBIO MARQUES GUIMARÃES, Matrícula 9973-2, TEFC, para substituir, 
no Gabinete do Ministro Vital do Rêgo Filho, a Assistente Técnica, código FC-2, ALICE ALMEIDA 
FREIRE GRAMELISCH, Matrícula 40083-1, no período de 18/10/2017 a 15/11/2017, em virtude do 
afastamento legal desta. 

Art. 17 Designar FÁBIO MARQUES GUIMARÃES, Matrícula 9973-2, 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 17/09/2017 a 17/10/2017, em virtude do afastamento legal 
desta. 
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Art. 18 Designar RODRIGO CALDAS GONÇALVES, Matrícula 3857-1, AUFC, para 
substituir, no Gabinete do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, a Assessora de Ministro-Substituto, 
código FC-5, MARIA DO AMPARO COUTINHO, Matrícula 2845-2, no período de 12/09/2017 a 
11/10/2017, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 19 Designar MATRIC RIOS DE AZEVEDO SOUZA, Matrícula 10591-0, TEFC, para 
substituir, na Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas/SEGECEX, o Assistente 
Administrativo, código FC-1, JOSIAS MODESTO DE SOUZA, Matrícula 2725-1, no período de 
25/09/2017 a 29/09/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 20 Designar EGBERT NASCIMENTO BUARQUE, Matrícula 8114-0, AUFC, para 
substituir, na Coordenação-Geral de Controle Externo de Resultados de Políticas e Programas Públicos, o 
Coordenador-Geral, código FC-5, MARCELO BARROS GOMES, Matrícula 3126-7, no período de 
03/10/2017 a 13/10/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 21 Designar MADAÍ SOUZA DE CARVALHO, Matrícula 7680-5, AUFC, para substituir, 
na Diretoria da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe/SEGECEX, o Diretor, código FC-4, 
ELMAN FONTES NASCIMENTO, Matrícula 5083-0, no período de 25/09/2017 a 29/09/2017, em virtude 
do afastamento legal deste. 

Art. 22 Designar GLÓRIA DAS GRAÇAS BON, Matrícula 1763-9, TEFC, para substituir, no 
Gabinete da Ministra Ana Arraes, a Oficial de Gabinete, código FC-3, DENISE PEREIRA LEMOS, 
Matrícula 2464-3, no período de 25/09/2017 a 29/09/2017, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 23 Designar MARIVAL AZEVEDO CORADO, Matrícula 8559-6, AUFC, para substituir, 
na Assessoria da Secretaria de Fiscalização de Pessoal/SEGECEX, a Assessora, código FC-3, IVELIZE 
BARBOSA CAIXETA, Matrícula 8160-4, nos períodos de 04/10/2017 a 11/10/2017 e de 16/10/2017 a 
20/10/2017, em virtude dos afastamentos legais desta. 

Art. 24 Designar SALVATORE PALUMBO, Matrícula 3154-2, AUFC, para substituir, na 
Diretoria de Suporte à Auditoria/SEMEC/SEGECEX, a Diretora, código FC-4, MARIDEL PILOTO DE 
NORONHA, Matrícula 3455-0, nos períodos de 02/10/2017 a 09/10/2017, de 11/10/2017 a 20/10/2017 e 
de 23/10/2017 a 31/10/2017, em virtude dos afastamentos legais desta e impedimento do substituto 
eventual. 

Art. 25 Designar ANA PAULA SMIDT NARDELLI, Matrícula 10204-0, AUFC, para 
substituir, na 2ª Diretoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de 
Mineração/Segecex, o Diretor, código FC-4, PAULO SISNANDO RODRIGUES DE ARAÚJO, Matrícula 
5694-4, no período de 27/09/2017 a 29/09/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 26 Designar CARLOS EDUARDO LUSTOSA DA COSTA, Matrícula 8152-3, AUFC, 
para substituir, na Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente/SEGECEX, o 
Secretário, código FC-5, JUNNIUS MARQUES ARIFA, Matrícula 3585-8, no período de 20/09/2017 a 
22/09/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 27 Designar ANTÔNIO SOEIRO MARTINS, Matrícula 348-4, TEFC, para substituir, na 
Assessoria da Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará/SEGECEX, o Assessor, código FC-3, 
MANOEL ANTÔNIO ALVES MENEZES, Matrícula 6533-1, no período de 01/09/2017 a 15/09/2017, em 
virtude do afastamento legal deste. 

Art. 28 Designar AFONSO FRANKLIN MEIRELES DE ARAUJO, Matrícula 3861-0, AUFC, 
para substituir, na 2ª Diretoria da Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da 
Assistência Social/SEGECEX, o Diretor, código FC-4, TEONIO WELLINGTON MARTINS, Matrícula 
8189-2, nos períodos de 25/09/2017 a 29/09/2017, de 02/10/2017 a 06/10/2017 e de 09/10/2017 a 
29/10/2017, em virtude dos afastamentos legais deste. 

Art. 29 Tornar sem efeito o artigo 9 da Portaria-DIPAG nº 456, de 14 de setembro de 2017, 
publicada no BTCU nº 73, de 18 de setembro de 2017. 

LUIZ EDUARDO RODRIGUES PEREIRA DA COSTA 
Diretor  
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