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ATOS DA PRESIDENTE 

PORTARIAS 

PORTARIA-TCU Nº 28-GAPES, DE 18 DE MAIO DE 2021. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 28, inciso XXVI, e 55, inciso I, do Regimento Interno, e considerando o disposto no 
art. 2º, § 2º, da Portaria-TCU nº 238, de 27 de agosto de 2018, resolve: 

CONVOCAR o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho para exercer as funções de 
Ministro, no período de 19 a 20/05/2021, em virtude de afastamento do Ministro Aroldo Cedraz, por motivo 
de férias, ficando este ato automaticamente sem efeito após cessada sua causa determinante. 

ANA ARRAES 
Presidente 

 

ORDENS DE SERVIÇO 

ORDEM DE SERVIÇO TCU Nº 5, 18 DE MAIO DE 2021 

Estabelece novo prazo para o cumprimento dos 
objetivos do grupo de trabalho constituído por meio 
da Ordem de Serviço TCU nº 2, de 8 de março de 
2021, alterada pela Ordem de Serviço TCU n° 4, de 
12 de abril de 2021. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições 
constitucionais, legais e regimentais, notadamente a contida no inciso XXXIV do art. 28 do Regimento 
Interno do TCU,  

considerando a necessidade do grupo de trabalho (GT) constituído pela Ordem de Serviço TCU 
n° 2, de 8 de março de 2021, alterada pela Ordem de Serviço TCU n° 4, de 12 de abril de 2021, no que 
tange à aquisição de conhecimento prévio ao desenvolvimento do trabalho propriamente dito, fato que 
resultou em um volume significativo de procedimentos operacionais;  

considerando a dificuldade inerente ao acordo de cooperação técnica mencionado na Ordem de 
Serviço TCU n° 2, de 2021, em especial, no que diz respeito aos pontos de conflito com a jurisprudênc ia 
do Tribunal; 

considerando que, no período inicialmente previsto para a execução dos trabalhos, mostrou-se 
necessário que dois integrantes do GT, um dos quais o coordenador, atuassem na instrução de cinco 
processos de acompanhamento referentes a acordos de leniência que o Tribunal recebeu; e  

considerando que, por meio da Ordem de Serviço TCU n° 4, de 2021, foi ampliado o objetivo 
do grupo de trabalho de que trata a Ordem de Serviço TCU n° 2, de 2021, resolve: 

Art. 1º Fica estabelecido novo prazo (60 dias a contar da publicação desta Ordem de Serviço) 
para que o grupo de trabalho instituído pela Ordem de Serviço TCU n° 2, de 8 de março de 2021, alterada 
pela Ordem de Serviço TCU n° 4, de 12 de abril de 2021, cumpra os objetivos para o qual foi constituído. 

Art. 2° Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação. 

ANA ARRAES 
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EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=78710 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

- Deferimento - 

Em 19 de maio de 2021 

DEFERIR, no processo de interesse da pensionista DENISE SCARASSATI MARQUES 

(Matr.: 10111-7), o pedido de reconsideração apresentado, concedendo efeito suspensivo, nos termos do 
art. 109 da Lei 8.112, de 11/12/1990. 

(TC 009.548/2021-1) 

ANA ARRAES 
Presidente 
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GABINETES DE AUTORIDADES 
  

SECRETARIA DE APOIO ESPECIALIZADO 
  

PORTARIAS 
CODMATERI A=78689 

PORTARIA-SEAE Nº 1, DE 19 DE MAIO DE 2021. 

Dispõe acerca da estrutura e das competências da 
Secretaria de Apoio Especializado (Seae) 

A SECRETÁRIA DE APOIO ESPECIALIZADO, no uso de suas atribuições e considerando o 

disposto nos arts. 73, 74 e 91, inciso II, da Resolução-TCU 324, de 30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º A estrutura e as competências da Secretaria de Apoio Especializado (Seae) e de suas 

subunidades integrantes, em conformidade com as disposições da Resolução-TCU 324, de 2020, são as 
estabelecidas nesta Portaria. 

CAPÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS DA SEAE 

Art. 2º. A Secretaria de Apoio Especializado, unidade diretamente subordinada à Presidência, 

tem por finalidade prestar apoio especializado necessário ao desempenho das atribuições legais e 
constitucionais dos Ministros, Ministros-Substitutos e Membros do Ministério Público junto ao TCU, a fim 
de garantir o cumprimento da missão institucional do Tribunal.  

Art. 3º Compete à Seae: 

I - promover e acompanhar o atendimento às demandas administrativas emanadas das 

autoridades ativas e inativas, e dos respectivos pensionistas, inclusive fazendo a intermediação dos contatos 
necessários, o fornecimento das informações pertinentes e a emissão, quando for o caso, de parecer quanto 
ao mérito dos correspondentes processos; 

II - providenciar os termos de convocação de ministro-substituto para substituir ministro, na 
forma estabelecida no Regimento Interno do TCU; 

III - zelar pelo cumprimento, no âmbito do TCU, da Lei 12.527, de 2011, no que se refere a 
informações inerentes às autoridades do Tribunal; 

IV - opinar a respeito de questões pertinentes à aplicação da legislação de pessoal no que se 

refere às autoridades no âmbito do TCU; 

V - planejar e coordenar as aquisições de bens e as contratações de serviços de interesse das 

autoridades do TCU; 

VI - gerenciar a emissão de passagens e o pagamento de diárias requisitadas pelas autoridades, 
observadas as normas específicas; 

VII - providenciar a obtenção de passaportes e vistos de autoridades, quando necessários; 

VIII - administrar e gerir os recursos orçamentários recebidos mediante descentralização, 

observadas as normas específicas; 

IX - supervisionar as atividades da Sala Ministro Henrique de La Roque; 

X - gerenciar e assegurar a atualização das bases de dados e informações necessárias à sua área 

de atuação; 

XI - gerenciar a prestação de serviços terceirizados para autoridades; 
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XII - registrar, organizar e manter atualizados os assentamentos funcionais, solicitando aos 
órgãos de origem os dados para esse fim, e expedir as correspondentes certidões, declarações, atestados e 
demais documentos pertinentes à vida funcional das autoridades, ativas e inativas, e dos respectivos 

pensionistas; 

XIII - manter atualizado o documento relativo à composição do Tribunal, fazendo nele constar 

a participação das autoridades nas Comissões de Jurisprudência e de Regimento; 

XIV - zelar pela manutenção do histórico decorrente da alteração na composição do Tribunal e 
de suas Câmaras; 

XV - manter atualizado o histórico de sucessão nas vagas do Tribunal, nos termos do art. 105 
da Lei 8.443, de 1992, bem como dos ministros-substitutos; 

XVI - manter atualizado o histórico das vagas dos membros do Ministério Público junto ao 
TCU; 

XVII - instruir e acompanhar os processos de interesse das autoridades ativas e inativas e dos 

respectivos pensionistas referentes a, entre outros: 

a) posse de ministro; 

b) convocação de ministro-substituto, em razão de afastamento de ministro titular do Tribuna l;  

c) afastamento das autoridades do TCU do país; 

d) licenças; 

e) auxílio funeral; 

f) ajuda de custo; 

g) aposentadorias e abono de permanência; 

h) pensão estatutária; 

i) pensão alimentícia; 

j) férias; 

k) isenção de imposto de renda; 

l) inclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte; 

m) averbação de tempo de serviço; 

XVIII - receber e manter os registros relativos à entrega da declaração de bens ou autorização 

de acesso aos dados da Receita Federal; 

XIX - providenciar e encaminhar à Secretaria de Gestão de Pessoas os expedientes que 
impliquem alteração na ficha financeira das autoridades, ativas e inativas, e dos respectivos pensionistas; 

XX - zelar pelos interesses das autoridades, ativas e inativas, e respectivos pensionistas perante 
as unidades do Tribunal, fornecendo-lhes as orientações e informações solicitadas; 

XXI - receber correspondências endereçadas às autoridades inativas e encaminhá- las aos 
respectivos destinatários; 

XXII - providenciar a confecção de beca e capa por ocasião da posse de autoridade do TCU; 

XXIII - providenciar a emissão de carteiras de identidade funcional das autoridades ativas e 
inativas; 

XXIV - providenciar o recadastramento anual das autoridades inativas e respectivos 
pensionistas, para comprovação de vida e residência, nos termos da lei; 
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XXV - manter atualizados os endereços e demais dados pessoais das autoridades ativas e 
inativas e respectivos pensionistas; e 

XXVI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DA SECRETARIA 

Art. 4º A Seae tem a seguinte estrutura: 

I - Diretoria de Recursos Orçamentários e Pagamentos (Dirop): 

a) Serviço de Aquisições e Pagamentos (Seap). 

II - Diretoria de Viagens e Deslocamento de Autoridades (DVD): 

a) Serviço de Apoio a Deslocamentos (Sade). 

III - Diretoria de Direitos e Vantagens e Gestão de Contratos de Mão-de-Obra (Didiv): 

a) Serviço de Análise de Direitos e Fiscalização de Contratos (Sadif). 

IV - Assessoria; 

Parágrafo único. A Secretaria conta com as funções de confiança constantes no Anexo IX da 
Resolução-TCU 324/2020. 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DA DIROP 

Art. 5º Compete à Diretoria de Recursos Orçamentários e Pagamentos: 

I - gerenciar e movimentar os recursos orçamentários e financeiros recebidos mediante 
descentralização, bem como as atividades administrativas necessárias ao funcionamento da unidade; 

II - expedir e assinar, juntamente com o ordenador de despesas, os documentos necessários à 
execução de despesas da unidade, na forma da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

III - manter atualizado, no Siafi, o rol de responsáveis da UG; e 

IV - verificar a conformidade das despesas sob responsabilidade da Secretaria. 

Seção I 

Das Competências do Seap 

Art. 6º Compete ao Serviço de Aquisições e Pagamentos: 

I - acompanhar, analisar e controlar as concessões, as aplicações e as comprovações de despesas 

realizadas por meio de suprimentos de fundos, bem como proceder à reclassificação contábil dessas 
despesas e dos registros oriundos de devoluções de saldos não utilizados após a aprovação da prestação de 
contas pela autoridade competente; 

II - registrar no Siafi os direitos e as obrigações oriundos de contratos, convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos em que o Tribunal seja parte; 

III - processar, registrar e controlar os créditos e os recursos recebidos; 

IV - realizar a projeção anual das despesas; 

V - prestar informações e elaborar declarações acerca da disponibilidade orçamentária e 

financeira, previamente à efetivação da despesa, conforme disposto no art. 16 da Lei Complementar n.º 
101, de 4 de maio de 2000; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050464.



BTCU Administrativo | Ano 54 | n° 92 | Quarta-feira, 19/05/2021 6

VI - proceder à emissão, ao reforço e à anulação de empenhos, verificando a regularidade fiscal, 
trabalhista e da Seguridade Social do fornecedor; 

VII - analisar e ajustar os empenhos sujeitos à inscrição em "Restos a Pagar”; 

VIII - instruir processos de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores; 

IX - proceder à liquidação da despesa com fornecedores, mediante exame de elementos 

comprobatórios da sua efetivação, efetuando os lançamentos de apropriação no Siafi, bem como verificando 
a regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária; 

X - verificar a obrigatoriedade de retenção na fonte de tributos relativos a pagamento efetivado 

a terceiros, bem como o respectivo percentual incidente, e proceder ao devido lançamento no Siafi; 

XI - emitir os documentos financeiros necessários ao pagamento da despesa e ao recolhimento 

dos tributos incidentes; 

XII - acompanhar a efetivação das retenções e dos recolhimentos de tributos e outros descontos 
na fonte, referentes aos pagamentos dos fornecedores efetuados, bem como o saldo das contas contábeis 

correlatas; 

XIII - emitir os documentos contábeis de regularização de impropriedades verificadas nos 

processos de liquidação e pagamento de despesas de fornecedores; 

XIV - elaborar, para apresentação à Receita Federal do Brasil, a Declaração do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (Dirf), bem como relatórios mensais com as informações necessárias à emissão da 

Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (Gfip), relativos aos pagamentos 
realizados aos fornecedores de bens ou serviços; 

XV - proceder à liquidação e ao pagamento da despesa referente a suprimento de fundos, a 
restituições de valores recebidos indevidamente e a ressarcimentos, realizando os lançamentos de 
apropriação no Siafi; 

XVI - realizar os pagamentos relativos à concessão de suprimento de fundos e aos 
ressarcimentos às autoridades; 

XVII - realizar a conformidade de registro de gestão relativa à execução orçamentária e 

financeira; 

XVIII - emitir os documentos contábeis de regularização de impropriedades verificadas nos 

processos de liquidação e pagamento de despesas a seu cargo; 

XIX - acompanhar a devolução de recursos efetuada por meio de Guia de Recolhimento da 
União (GRU), relativa a despesas do exercício corrente, com vistas à identificação da despesa e à efetivação 

dos registros contábeis;  

XX - providenciar o empenho prévio às contratações da secretaria; 

XXI - autuar e instruir os processos para aquisições por dispensa de licitação, na forma do 
estabelecido nos incisos II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do inciso II do art. 75 da 
Lei 14.133/2021; 

XXII - efetuar glosas nos processos de pagamento de contratos, fornecimentos e serviços sob a 
responsabilidade da Secretaria; e 

XXIII - analisar as prestações de contas nos termos da Portaria-TCU 47/2021. 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DA DVD  

Art. 7º Compete à Diretoria de Viagens e Deslocamento de Autoridades: 
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I - supervisionar a emissão de passagens requisitadas pelas autoridades, observadas as normas 
específicas; 

II - propor a autorização, observadas as normas específicas, do pagamento de diárias, do 

adicional de embarque e desembarque, do ressarcimento de despesas extras, devidamente justificadas, 
ocorridas em viagens das autoridades do tribunal, e dos pagamentos referentes a inscrições das autoridades 

em eventos educacionais; 

III - desenvolver as ações necessárias para viabilizar a representação do TCU pelas autoridades 
em eventos e cursos de caráter internacional, no que concerne a: 

a) emissão de passaportes e vistos, contato com embaixadas e MRE para recepção e apoio 
logístico às autoridades nos locais de destino; 

b) assessoramento à Secretária na designação de servidor para integrar o GT relacionado a 
eventos internacionais; e 

c) aquisição de moeda estrangeira em estabelecimento credenciado e autorizado a vendê-la à 

Administração Pública. 

IV - coordenar a gestão e a fiscalização dos contratos firmados com as empresas de: turismo, 

locação de automóveis oficiais e fornecimento de combustíveis, no tocante aos serviços prestados às 
autoridades, e propor a autorização dos pagamentos devidos; 

V - atuar como interlocutor principal com as companhias aéreas no credenciamento para 

compra direta de passagens; e 

VI - acompanhar o atendimento prestado pela Senge nos serviços, obras de engenharia e 

arquitetura demandados pelas autoridades nas instalações do TCU e nas residências funcionais. 

Seção I 

Das Competências do Sade 

Art. 8º Compete ao Serviço de Apoio a Deslocamentos: 

I - gerenciar o processo de emissão de passagens aéreas das autoridades; 

II - gerenciar as solicitações de concessão de diárias e executar o respectivo cálculo para 

pagamento; 

III - instruir processo sobre pedido de pagamento de adicional de embarque e desembarque, 

quando for o caso; 

IV - instruir processo sobre pedido de ressarcimento de despesas extras ocorridas em viagens; 

V - assegurar a juntada, ao processo respectivo, da documentação comprobatória da realização 

da viagem; 

VI - manter contato com o ISC quando da participação de autoridades em eventos educaciona is 

que demandem inscrição prévia; 

VII - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de emissão de passagens aéreas, observada 
delegação de competência específica; 

VIII - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de locação de carros oficiais e analisar a 
respectiva documentação; 

IX - analisar a documentação comprobatória de despesas com combustível apresentada pelos 
gabinetes; 

X - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de fornecimento de combustível para os 

carros oficiais; 
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XI - gerenciar o sistema informatizado de controle de diárias e passagens e outros sistemas 
necessários à execução das atribuições da DVD; 

XII - assessorar o Diretor da DVD na interlocução com as companhias aéreas no 

credenciamento para compra direta de passagens; e  

XIII - assessorar o Diretor da DVD no acompanhamento do atendimento prestado pela Senge 

nos serviços, obras de engenharia e arquitetura demandados pelas autoridades nas instalações do TCU e 
nas residências funcionais. 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS DA DIDIV 

Art. 9º Compete à Diretoria de Direitos e Vantagens, e de Gestão de Contratos de Mão-de-Obra: 

I - coordenar e gerenciar as atividades relativas aos direitos e vantagens das autoridades ativas 
e inativas, dependentes e respectivos pensionistas; 

II - orientar as autoridades quanto à concessão de direitos e vantagens, bem como ao 

cumprimento de deveres funcionais;  

III - gerenciar e organizar as atividades relacionadas as informações cadastrais das autoridades 

ativas e inativas, dependentes e respectivos pensionistas; e 

IV - coordenar e acompanhar a operação dos processos de gestão de serviços de mão-de-obra 
terceirizada colocados à disposição dos gabinetes de autoridades. 

Seção I 

Das Competências do Sadif 

Art. 10. Compete ao Serviço de Análise de Direitos e Fiscalização de Contratos: 

I - gerenciar e operacionalizar os afastamentos e as substituições dos Ministros em sistema 
informatizado; 

II - gerenciar e operacionalizar os afastamentos dos Ministros-Substitutos em sistema 
informatizado; 

III - elaborar relatório mensal das substituições e/ou convocações de Ministro-Substituto para 

fins de pagamento; 

IV - instruir o processo de ressarcimento de despesas médicas não reembolsáveis pelo plano ou 

seguro saúde, e de aquisição de medicamentos de uso contínuo não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) às autoridades ativas e inativas, seus dependentes e respectivos pensionistas; 

V - elaborar os atos e adotar as providências necessárias ao provimento de cargos de 

autoridades, bem como nos casos de aposentadoria, efetuando os devidos registros nos sistemas 
informatizados; 

VI - gerenciar e operacionalizar o registro das informações funcionais das autoridades ativas, 
inativas em sistemas físico e/ou informatizado de gestão de pessoas; 

VII - gerenciar o processo de comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais por parte 

das autoridades ativas, inativas e dos respectivos beneficiários de pensão civil; 

VIII - gerenciar o processo de acesso, recebimento e guarda das declarações de bens e rendas 

das autoridades; 

IX - gerenciar a inscrição e o cancelamento de beneficiários, relacionados às autoridades, no 
Cadastro de Assistência à Saúde do TCU (CADAS). 
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X - gerenciar e realizar o recadastramento de autoridades ativas, inativas e respectivos 
pensionistas; 

XI - registrar, organizar e manter atualizados os assentamentos funcionais, solicitando aos 

órgãos de origem os dados para esse fim, e expedir as correspondentes certidões, declarações, atestados e 
demais documentos pertinentes à vida funcional das autoridades, ativas e inativas, e dos respectivos 

pensionistas; 

XII - instruir e acompanhar os processos de interesse das autoridades ativas e inativas e dos 
respectivos pensionistas, bem como realizar os pertinentes registros funcionais, referentes a, entre outros: 

a) posse de ministro; 

b) convocação de Ministro-Substituto, em razão de afastamento de ministro titular do Tribuna l;  

c) afastamento das autoridades do TCU do país; 

d) licenças; 

e) auxílio funeral; 

f) ajuda de custo; 

g) aposentadorias e abono de permanência; 

h) pensão estatutária; 

i) pensão alimentícia; 

j) férias; 

k) isenção de imposto de renda; 

l) inclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte; 

m) averbação de tempo de serviço; 

n) auxílio-moradia; 

o) adicional de insalubridade, de periculosidade e de atividades penosas; 

p) auxílio-funeral; 

q) auxílio-natalidade; 

r) assistência pré-escolar (auxílio-creche); 

s) ressarcimento de plano de saúde externo. 

XIII - providenciar a confecção de beca e capa por ocasião da posse de autoridade do TCU;  

XIV - providenciar a emissão de carteiras de identidade funcional das autoridades ativas e 
inativas; 

XV - providenciar o recadastramento anual das autoridades inativas e respectivos pensionistas, 

para comprovação de vida e residência, nos termos da lei; 

XVI - manter atualizados os endereços e demais dados pessoais das autoridades ativas e inativas 

e respectivos pensionistas; 

XVII - receber e manter os registros relativos à entrega da declaração de bens ou autorização 
de acesso aos dados da Receita Federal; 

XVIII - providenciar e encaminhar à Secretaria de Gestão de Pessoas os expedientes que 
impliquem alteração na ficha financeira das autoridades, ativas e inativas, e dos respectivos pensionistas; 

XIX - coordenar a gestão e fiscalização da prestação dos serviços de vigilância, de segurança e 
de recepção colocados à disposição das autoridades; 
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XX - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de prestação dos serviços de vigilânc ia, 
de segurança e de recepção colocados à disposição das autoridades; 

XXI - registrar, no sistema informatizado, o falecimento de autoridades ativas e inativas, 

dependentes e dos respectivos pensionistas civis, bem como promover o encerramento dos benefício s 
associados; 

XXII - providenciar a emissão da carteira de identidade funcional das autoridades; 

XXIII - expedir certidões, declarações e demais documentos informativos sobre a vida 
funcional das autoridades; 

XXIV - acompanhar a validade e providenciar a renovação dos certificados digitais utilizados 
pelas autoridades; 

XXV - efetuar registro de dependentes de autoridades ativas, inativas e respectivos pensionis tas 
para fins de imposto de renda; e 

XXVI - operacionalizar o processo de adesão de autoridades ao Plano de Benefícios da 

Previdência Complementar do Poder Legislativo Federal. 

CAPÍTULO VI 

DAS COMPETÊNCIAS COMUNS ÀS DIRETORIAS 

Art. 11. Compete a cada diretoria em relação aos contratos que fiscaliza: 

I - provocar a abertura de processos licitatórios de interesse dos gabinetes de autoridades, 

quando necessário; 

II - elaborar, em parceria com a Selip e unidades competentes, termo de referência e estudo 

técnico preliminar para os contratos sob responsabilidade da Secretaria; 

III - submeter ao exame e aprovação da Consultoria Jurídica (Conjur), nos termos do parágrafo 
único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, as minutas de termos editalícios, instrumentos contratuais e seus 

aditamentos formalizados ou analisados no âmbito da Secretaria; 

IV - manifestar-se quanto às adequações propostas pela Conjur nos termos de referência de 
responsabilidade da Secretaria, e, quando cabível, realizar os devidos ajustes; 

V - adotar, nas contratações por dispensa de licitação, com apoio da área competente, os 
procedimentos necessários à formalização do instrumento contratual, quando este for exigido; 

VI - manifestar-se, com apoio da área competente, quanto à análise dos pedidos de 
esclarecimentos e impugnações a edital, quando se tratar de matérias relacionadas aos termos de referência 
de responsabilidade da Secretaria; 

VII - manifestar-se, com o apoio técnico da área competente, quanto à admissibilidade e a 
análise de mérito dos recursos interpostos por licitantes e contratadas nos casos de aplicação de penalidades;  

VIII - providenciar o registro, nos sistemas pertinentes, das sanções aplicadas a licitantes; 

IX - analisar, com o apoio técnico da área competente, nas licitações relativas aos termos de 
referência de responsabilidade da Secretaria, a proposta e a documentação apresentada pela empresa que 

estiver classificada provisoriamente em primeiro lugar na fase licitatória, bem como o cumprimento dos 
critérios de qualificação técnico-operacional e profissional estabelecidos em edital; 

X - verificar e acompanhar, com apoio da unidade competente, nos contratos com dedicação 
exclusiva de mão-de-obra, a conformidade da documentação fiscal, previdenciária e trabalhista das 
contratadas; 

XI - implementar, no sistema Contrata, os registros relacionados às atividades de fiscalização 
de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra; 
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XII - apresentar à autoridade competente proposta de adoção de medidas cautelares 
relacionadas à execução contratual; 

XIII - autuar e conduzir a instrução de processos administrativos de apuração de 

responsabilidade das contratadas, por infrações ocorridas na execução de contratos sob sua 
responsabilidade e propor aplicação de sanções, quando for o caso; 

XIV - elaborar e expedir certidões e atestados de capacidade técnica e de desempenho 
requeridos por fornecedores e prestadores de serviços, referentes a contratações vinculadas às unidades da 
sede; e 

XV - proceder ao levantamento das informações requeridas para fins de confecção do Relatório 
de Gestão relacionadas às suas atividades. 

CAPÍTULO VII 
DAS COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA 

Art. 12. Compete à Assessoria: 

I - prestar apoio direto ao dirigente da unidade nos assuntos de sua competência, por meio da 
instrução de processos, da elaboração de documentos e apresentações, da realização de estudos, da coleta e 

da análise de dados e informações e da proposição e elaboração de propostas de normativos; 

II - distribuir e acompanhar as demandas das autoridades; 

III - monitorar os sistemas necessários à execução das atribuições da Seae; 

IV - acompanhar as ações relativas ao planejamento da unidade e à avaliação de desempenho 
dos servidores; 

V - manter atualizado o documento relativo à composição do Tribunal, fazendo nele constar a 
participação das autoridades nas Comissões de Jurisprudência e de Regimento; 

VI - zelar pela manutenção do histórico decorrente da alteração na composição do Tribunal e 

de suas Câmaras; 

VII - manter atualizado o histórico de sucessão nas vagas do Tribunal, nos termos do art. 105 
da Lei 8.443, de 1992, bem como dos ministros-substitutos; 

VIII - manter atualizado o histórico das vagas dos membros do Ministério Público junto ao 
TCU; 

IX - zelar pelos interesses das autoridades, ativas e inativas, e respectivos pensionistas perante 
as unidades do Tribunal, fornecendo-lhes as orientações e informações solicitadas; 

X - receber correspondências endereçadas às autoridades inativas e encaminhá- las aos 

respectivos destinatários; 

XI - administrar a caixa postal eletrônica institucional da Secretaria; e 

XII - prestar apoio administrativo e operacional às subunidades da Secretaria. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. São competências comuns a todas as subunidades da Seae, no âmbito de suas 
respectivas áreas de atuação: 

I - propor à secretária as ações para o planejamento da unidade; 

II - gerenciar e zelar pela atualização das bases de informação relativas à respectiva área de 
atuação; 
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III - promover o encerramento de processo administrativo autuado na unidade que tenham 
cumprido o objetivo para o qual foi constituído, em consonância com a Resolução-TCU nº 259, de 2014; e 

IV - realizar outras atividades que lhes forem atribuídas pela secretária. 

Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pela secretária.  

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JANAINA CAMARGO ROSAL 
Secretária de Apoio Especializado 
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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE CONTROLE EXTERNO 
  

SECRETARIA DE RECURSOS 
  

PORTARIAS 
CODMATERI A=78688 

PORTARIA-SERUR Nº 3, DE 19 DE MAIO DE 2021 

Delega e subdelega competência às subunidades 

integrantes da Serur, para a prática dos atos que 
especifica.  

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE RECURSOS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 157, § 3º, do Regimento Interno do TCU, o art. 91, incisos II e X, da Resolução TCU nº 
324, de 30 de dezembro de 2020, e o art. 39, incisos V e XI, da Resolução TCU nº 154, de 4 de dezembro 

de 2002; e 

considerando a necessidade de racionalizar os procedimentos, com vistas a conferir maior 

agilidade à tramitação processual no âmbito da unidade técnica, sem que haja prejuízo na qualidade dos 
trabalhos produzidos, resolve:  

Art. 1º Fica delegada competência aos titulares das diretorias técnicas e, em seus impedimentos, 

aos respectivos substitutos, para emitirem pronunciamento, em nome da Secretaria, nos processos sob sua 
responsabilidade, exceto quando houver:  

I - análise dissonante da jurisprudência consolidada do Tribunal ou de anterior manifestação do 
titular da Secretaria sobre o tema;  

II - elaboração de instrução diretamente pelo titular da subunidade ou manifestações divergentes 

no âmbito da subunidade;  

III - figuração como parte processual de membros do Congresso Nacional, Procurador-Geral 

da República, Governador de Estado, Ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente, 
Advogado-Geral da União, Ministro de Tribunais Superiores, membros de Tribunais Regionais e de 
Tribunais de Contas de Estados e de Municípios, salvo quando se tratar de atos de pessoal que versem sobre 

matéria pacificada na jurisprudência do TCU; 

IV - interesse institucional do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, do Ministé r io 

da Educação, do Banco do Brasil, do BNDES, do Banco Central, da Caixa Econômica Federal e da 
Petrobras; 

V - existência de débito ou indício de prejuízo ao erário superior a R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais), em valores históricos, ou multa fundamentada no art. 58 da Lei 8.443/1992 superior a R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 

VI - conveniência no pronunciamento do titular da Secretaria, por qualquer razão, a critério da 
subunidade.  

Parágrafo único. A delegação de competência prevista neste artigo não se aplica aos processos 

classificados como prioritários, nos termos de ato normativo próprio desta secretaria. 

Art. 2º Fica delegada competência ao chefe do Serviço de Admissibilidade de Recursos e, em 

seu impedimento, ao respectivo substituto, para emitirem pronunciamento, em nome da Secretaria, nos 
processos sob sua responsabilidade, exceto quando houver: 
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I - formulação de propostas de não conhecimento de recursos ou recebimento como mera 
petição, provimento de recursos com base nos mesmos fatos ou normas considerados pela deliberação 
recorrida e reconhecimento de nulidades processuais; 

II - manifestações divergentes no âmbito da subunidade. 

Art. 3º Fica subdelegada competência aos assessores, aos titulares das diretorias técnicas e, em 

seus impedimentos, aos respectivos substitutos, para a prática dos seguintes atos, nos estritos termos das 
delegações de competência dos Relatores e das normas regulamentares específicas, ou para 
encaminhamento dos autos aos Relatores, com proposta de atendimento, caso a competência para a prática 

dos atos não tenha sido delegada à Serur:  

I - autorizar a concessão de vista e cópia de processos, a juntada de documentos e a prorrogação 

de prazo para atendimento de diligências e contrarrazões recursais, desde que haja motivo justificado;  

II - promover diligências, notificações para apresentação de contrarrazões recursais e outras 
medidas necessárias ao saneamento dos autos; e 

III - expedir certidões, notificações e outras comunicações processuais de interesse das partes e 
de terceiros.  

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria-Serur nº 2, de 26 de 
janeiro de 2021. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

EUGENIO VILELA SIQUEIRA 

 

CODMATERI A=78687 
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PORTARIA-SERUR Nº 4, DE 19 DE MAIO DE 2021 

Estabelece critérios de priorização de processos e 
sistemática de acompanhamento de processos 

prioritários no âmbito da Secretaria de Recursos. 

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE RECURSOS, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 91, incisos II e X, da Resolução TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020, e o art. 39, incisos 
I e V, da Resolução TCU nº 154, de 4 de dezembro de 2002; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios objetivos e transparentes de priorização de 

processos para exame pela Secretaria de Recursos; 

Considerando a importância de incrementar os controles gerenciais e conferir maior agilidade 

ao exame de recursos em processos prioritários, resolve: 

Art. 1º O exame de processos no âmbito da Secretaria de Recursos (Serur) observará os critérios 
de prioridade e a sistemática de controle previstos nesta portaria.  

Art. 2º Serão considerados prioritários, para exame de mérito pela Serur, os processos: 

I - que tenham natureza urgente atribuída por norma legal ou regimental, em especial nas 

hipóteses previstas no artigo 159 do regimento interno do TCU; 

II - com prioridade determinada pelo relator ou pelo colegiado, no caso concreto; 

III - em que haja medidas de constrição patrimonial ou de restrições de direitos não alcançadas 

pelo efeito suspensivo do recurso; 

IV - em situações de potencial ocorrência ou agravamento de dano, de risco ao resultado útil 

do processo ou de perecimento do direito em discussão; 

V - de especial interesse da imprensa ou de fóruns especializados, com elevada visibilidade da 
ação de controle externo em julgamento. 

Art. 3º Serão também priorizados os processos cujos recursos tenham por objeto: 

I - condenação superior a dez milhões de reais, considerados os valores históricos indicados no 
acórdão condenatório; 

II - deliberação que impacta fortemente a sociedade ou as atribuições da unidade jurisdicionada, 
em função da relevância da matéria, da especificidade do tema ou da repercussão econômica ou social da 

controvérsia; 

III - discussão inovadora, envolvendo questão técnica ou jurídica relevante e com possibilidade 
de repetição em múltiplos processos, a exemplo de recursos contra decisões que:  

a) fixem entendimentos a serem observados por toda a Administração; 

b) promovam revisão ou superação de entendimento constante de súmula ou de jurisprudênc ia 

consolidada do Tribunal; 

c) estabeleçam interpretações sobre legislação recente ou tratem de questões ainda controversas 
na jurisprudência; 

d) definam procedimentos para contratação de determinado bem ou serviço, indiquem 
parâmetros referenciais de preço de mercado ou estabeleçam outros critérios técnicos ou jurídicos a serem 

observados de forma geral. 

Art. 4º A pendência de recurso com efeito suspensivo não acarreta, por si só, a prioridade no 
exame do próprio recurso, caso o processo não se enquadre em alguma das hipóteses previstas nos artigos 

2º e 3º.  
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Art. 5º Os processos não prioritários, nos termos desta portaria, serão preferencialmente 
examinados segundo a ordem cronológica de ingresso na Serur. 

Art. 6º As situações indicativas de prioridade do processo podem ser identificadas de ofício 

pela Serur, por iniciativa da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) ou de outra unidade técnica 
do Tribunal ou, ainda, por provocação da parte ou do interessado, mediante justificativas apresentadas nas 

razões recursais ou em audiência realizada com o secretário. 

Art. 7º A prioridade será inicialmente definida no momento de distribuição do processo às 
subunidades, para exame dos recursos, exceto quanto aos processos:  

a) de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, os quais serão 
priorizados pela diretoria responsável pelo exame; 

b) em fase de admissibilidade de recurso, que observarão, preferencialmente, a ordem 
cronológica de ingresso na Serur, salvo situações excepcionais discutidas com o secretário. 

Art. 8º A reclassificação de prioridade será feita pela subunidade responsável por agir no 

processo, em função de circunstâncias supervenientes ou após exame mais detido dos autos. 

Art. 9º Nos processos sinalizados no sistema e-TCU como priorizados pela Segecex, deve-se 

verificar se o motivo da priorização na fase original do processo se mantém na fase recursal, considerando-
se os critérios previstos nos artigos 2º e 3º. 

Art. 10. O controle de priorização será realizado mediante a aposição, no sistema e-TCU, de 

etiqueta (“tag”) indicativa do motivo de urgência do exame do processo, para fins de registro e de pronta 
identificação, no sistema, do regime de tramitação prioritária a que se refere esta portaria. 

Parágrafo único. A sistemática de etiquetas do sistema e-TCU será também utilizada para 
controle de audiências (reuniões) realizadas pelo secretário com as partes ou seus representantes, e 
independe da classificação de prioridade do processo.  

Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

EUGENIO VILELA SIQUEIRA 
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=78686 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

- Concessão e Autorização para Pagamento - 

FUNDAMENTO LEGAL: Portaria-TCU nº 193, de 20 de julho de 2018, e suas alterações, bem como 
subdelegação de competência constante do inciso VIII do artigo 1º da Portaria-Segedam nº 2, de 5 de janeiro 

de 2021. 
SUPRIDO: AVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA, matrícula 1609-8. 

VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais). 
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.47 - Obrigações tributárias e contributivas, PTRES 167469. 
MODALIDADE: Ordem Bancária de Pagamento - OBP. 

LOCAL: SEC-SP. 
PRAZOS: Aplicação - até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Ordem Bancária; Comprovação - 

até 10 (dez) dias subsequentes para a comprovação de gastos. 

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação 1507, conforme descrito acima. 

Em 18 de maio de 2021. 

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 
Secretário-Geral Adjunto de Administração 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

PORTARIAS 
CODMATERI A=78662 

PORTARIA-SEGEP Nº 152, DE 18 DE MAIO DE 2021 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
no uso das atribuições que lhe confere o disposto nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 1° da Portaria n° 4, 
de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Dispensar, a pedido, a partir de 19 de maio de 2021, WILSON DIAS MALNATI, 
matrícula 3162-3, AUFC, da função de confiança de Assessor de Procurador, código FC-5, exercida no(a) 

Gabinete do Procurador-Geral. 

MARLUCE NORONHA BARCELOS 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 2, p. 47) 

 

CODMATERI A=78663 
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PORTARIA-SEGEP Nº 153, DE 18 DE MAIO DE 2021 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
no uso das atribuições que lhe confere o disposto nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 1° da Portaria nº 4, 
de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Designar VIVIANE AZZOLIN DE CARVALHO PIRES, matrícula 8653-3, AUFC, 
para exercer a função de confiança de Assessor de Procurador, código FC-5, no(a) Gabinete do Procurador-
Geral. 

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

MARLUCE NORONHA BARCELOS 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 2, p. 47) 

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 

PORTARIAS 

PORTARIA-DILPE Nº 215, DE 18 DE MAIO DE 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o disposto nos incisos III e IV do Art. 2º da Portaria n° 8, de 
5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Dispensar, a pedido, a contar de 19 de maio de 2021, LEANDRO GOMES DE 
FREITAS, Matrícula 10205-9, AUFC, da função de confiança de Oficial de Gabinete - CC, código FC-3, 
exercida no Gabinete da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 2, p. 47) 

 

CODMATERI A=78679 

PORTARIA-DILPE Nº 216, DE 18 DE MAIO DE 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o disposto nos incisos III e IV do Art. 2º da Portaria n° 8, de 
5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Designar WILSON DIAS MALNATI, matrícula 3162-3, AUFC, para exercer a função 
de confiança de Oficial de Gabinete - CC, código FC-3, no Gabinete da Procuradora-Geral Cristina 
Machado da Costa e Silva. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 2, p. 47) 
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EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=78711 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Autorização - 

Em 17 de maio de 2021 

AUTORIZO, no processo de interesse da servidora CLÁUDIA PATRICIA DE AZEVÊDO 

PAIVA/TEFC/2471-6, 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 8/2021. 

DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FUNDAMENTO LEGAL FINALIDADE 

Sindicato dos Empregados em Estab. 
Bancário de Brasília 

Atividade 
Privada 

28/01/1989 a 
01/05/1989 

94 dias 
Art. 103, inciso V, da Lei 

nº 8.112/90 
Aposentadoria e 
disponibilidade 

  

(TC-014.301/2021-0) 

CRÍSCIE LIZITA LOBO SILVEIRA 
Diretora 

 

CODMATERI A=78712 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Autorização - 

Em 17 de maio de 2021 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor MARCOS ALBERTO WAGNER DE 
OLIVEIRA/AUFC/10671-2, 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 8/2021. 

DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FUNDAMENTO LEGAL FINALIDADE 

Banco do Brasil 
Atividade 

Privada 

02/07/2012 a 

14/08/2013 

409 

dias 

Art. 103, inciso V, da Lei nº 

8.112/90 

Aposentadoria e 

disponibilidade 
  

(TC-014.286/2021-1) 

CRÍSCIE LIZITA LOBO SILVEIRA 
Diretora 

 

CODMATERI A=78664 
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DISPENSA DE SUBSTITUTO EVENTUAL 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 

disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 

Tornar sem efeito o despacho da Diretoria de Legislação de Pessoal de 14/05/2021, número de 
controle 3084, publicado no BTCU Administrativo nº 90, de 17/05/2021. 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 

disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR ANDRÉ NOGUEIRA SIQUEIRA, matrícula 5718-5, para substituir, no(a) 4ª 
Diretoria da Serur/Serur, o(a) Diretor, código FC-4, ALEXANDRE CARDOSO VELOSO, matrícula 2798-
7, nos seus afastamentos eventuais a partir de 21/5/2021. 

(Número de controle: 3098) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 

disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal e, tendo em vista o que consta da Portaria-TCU nº 323, de 1º de outubro de 2019, 
resolve: 

DESIGNAR REINALDO CANO DE MELLO, matrícula 8554-5, para substituir, no(a) 
Gabinete do Procurador JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA, o(a) Especialista Sênior III, código FC-5, 

ANDRÉ VILANOVA DA SILVA, matrícula 5038-5, no período de 20/5/2021 a 26/5/2021, em virtude do 
afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3100) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 
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CODMATERI A=78676 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 

Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA, matrícula 8260-0, para 

substituir, no(a) Assessoria da Seplan/Seplan, o(a) Assessor, código FC-3, VINICIUS ZACARIAS 
MADELA, matrícula 6550-1, no período de 19/5/2021 a 5/6/2021, em virtude do afastamento legal deste(a) 
e impedimento do(a) substituto(a) eventual. 

(Número de controle: 3095) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=78669 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 

disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal e, tendo em vista o que consta da Portaria-TCU nº 323, de 1º de outubro de 2019, 

resolve: 

DESIGNAR EGBERT NASCIMENTO BUARQUE, matrícula 8114-0, para substituir, no(a) 
Gabinete do Ministro VITAL DO RÊGO FILHO, o(a) Especialista Sênior III, código FC-5, FLÁVIO 

TAKASHI SATO, matrícula 8159-0, no período de 24/5/2021 a 7/6/2021, em virtude do afastamento legal 
deste(a). 

(Número de controle: 3086) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=78671 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050464.



BTCU Administrativo | Ano 54 | n° 92 | Quarta-feira, 19/05/2021 22

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 

Pessoas deste Tribunal e, tendo em vista o que consta da Portaria-TCU nº 323, de 1º de outubro de 2019, 
resolve: 

DESIGNAR MÁRCIO RODRIGO BRAZ, matrícula 7631-7, para substituir, no(a) Gabinete 

do Ministro VITAL DO RÊGO FILHO, o(a) Especialista Sênior III, código FC-5, FLÁVIO TAKASHI 
SATO, matrícula 8159-0, no período de 8/6/2021 a 22/6/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3087) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=78665 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 

disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR LEANDRO CARÍSIO FERNANDES, matrícula 11092-2, para substituir, no(a) 

Serviço de Integração e Métricas de Sistemas/Disesp/STI, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, 
LEONARDO AUGUSTO DA SILVA PACHECO, matrícula 7601-5, no período de 19/5/2021 a 28/5/2021, 

em virtude do afastamento legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventual. 

(Número de controle: 3101) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=78677 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR ORLIVAN MATOS DE SOUZA, matrícula 8644-4, para substituir, no(a) 1ª 
Diretoria da SeinfraRodoviaAviação/SeinfraRodoviaAviação, o(a) Diretor, código FC-4, VLADIMI JOSÉ 
DANIEL DE ASSIS, matrícula 8603-7, no período de 20/5/2021 a 17/8/2021, em virtude do afastamento 
legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventual. 

(Número de controle: 3102) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR TADEU JOSE HENRIQUE ROCHA, matrícula 11113-9, para substituir, no(a) 
Assessoria da Sefti/Sefti, o(a) Assessor, código FC-3, ROBERTA RIBEIRO DE QUEIROZ MARTINS, 
matrícula 3188-7, no período de 25/5/2021 a 2/6/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3099) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 19 de maio de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria n° 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR ANDRE HIROSHI HAYASHI ALVES, matrícula 2801-0, para substituir, no(a) 
Assessoria da Seses/Seses, o(a) Assessor, código FC-3, DANILO RODRIGUES ROMERO, matrícula 
4231-5, no período de 12/7/2021 a 30/7/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3077) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

Diretora da Dilpe 
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SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=78680 

ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 

- Concessão - 

Em 18 de maio de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1º, §§ 1º e 2º, da Portaria-TCU nº 642/1996 e subdelegação de 
competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

CONCEDO, no processo de interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), a assistência pré-

escola pelo(a) dependente indicado(a), na forma proposta pelo Serviço Concessão de Vantagens e Direitos 
- SCV. 

NOME/MATRÍCULA DEPENDENTE/VÍNCULO DATA INICIAL 

ALESSANDRA FONSECA SANTOS / AUFC / 8650-9 ******* ****** ********* Gonçalves / FILHO(A) 15/05/2021 
  

(Solicitação Cesp nº 23337) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV 

 

CODMATERI A=78681 

AUXÍLIO-NATALIDADE 

- Concessão - 

Em 18 de maio de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 196, § 2º, da Lei nº 8.112/90 e subdelegação de competência 
constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

CONCEDO, no processo de interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o auxilio -

natalidade pelo dependente indicado, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e 
Direitos- SCV. 

NOME/MATRÍCULA DEPENDENTE/VÍNCULO 

ALESSANDRA FONSECA SANTOS / AUFC / 8650-9 ******* ****** ********* Gonçalves / FILHO(A) 
  

(Solicitação Cesp nº 23336) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  

 

CODMATERI A=78682 
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LICENÇA MATERNIDADE 

- Deferimento - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 207 da Lei nº 8.112/90, Lei nº 11.770/2008, Portaria-TCU nº 

307/2018, Portaria-TCU nº 464/2017, e subdelegação de competência constante da Portaria-Dilpe nº 
13/2021. 

DEFIRO, no processo de interesse da servidora abaixo relacionada, a licença à gestante por 120 
(cento e vinte) dias, no período de 15/05/2021 a 11/09/2021, bem como a prorrogação da referida licença 
por 60 (sessenta) dias, no período de 12/09/2021 a 10/11/2021. 

18 de maio de 2021  

NOME/CARGO/MATRÍCULA 

ALESSANDRA FONSECA SANTOS / AUFC / 8650-9 
  

(Solicitação Cesp nº 23335) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  

 

CODMATERI A=78660 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

- Reformulação - 

Em 18 de maio de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 

9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria Conjunta ISC-Segep nº 1/2009 e subdelegação de 
competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

REFORMULO, em parte, a pedido do servidor WESLEY NEWTON MARTINS FRANCO / 

TEFC / 6261-8, a concessão da licença para capacitação publicada no BTCU nº 24/2021, referente à 1ª 
parcela do 3º quinquênio, com período de fruição de 22/2/2021 a 23/3/2021, para que considere o período 
de fruição de 22/2/2021 a 10/3/2021. 

(Solicitação Cesp nº 21891) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LIMA 
Chefe do SCV 

 

CODMATERI A=78685 
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LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 18 de maio de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 
9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença 
para capacitação. 

NOME/CARGO/MATRÍCULA 
PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PARCELA QUINQUÊNIO 

PERÍODO 

AQUISITIVO  

MARCELO POMERANIEC CARPILOVSKY / AUFC / 3474-6 / 

SELOG/SEGECEX 

14/06/2021 a 

12/07/2021 
2ª 4º 

11/03/2013 a 

09/03/2018 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Tesouro Gerencial/Escola Virtual.Gov - EV.G/Enap.  
  

(Solicitação Cesp nº 23239) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  

 

CODMATERI A=78684 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 18 de maio de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 

9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de 
competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença 

para capacitação. 

NOME/CARGO/MATRÍCULA 
PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PARCELA QUINQUÊNIO 

PERÍODO 

AQUISITIVO  

MARCUS VINICIUS MITRE CARTAXO / TEFC / 7602-3 / 
SECOF/SEGEDAM  

31/05/2021 a 
02/07/2021 

1ª 6º 
14/07/2012 a 
12/07/2017 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Gestão por Competências/ENAP - Escola Virtual, Gestão de Equipes em Trabalho Remoto/ENAP - Escola 

Virtual.  
  

(Solicitação Cesp nº 23277) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  

 

CODMATERI A=78683 
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LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 18 de maio de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 
9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença 
para capacitação. 

NOME/CARGO/MATRÍCULA 
PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PARCELA QUINQUÊNIO 

PERÍODO 

AQUISITIVO  

NÚBIA CRISTINA BARBOSA SANTOS / TEFC / 8914-1 / 

SEPROC/SEGECEX 

27/05/2021 a 

25/06/2021 
1ª 2º 

13/04/2014 a 

11/04/2019 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Gestão Pessoal - Base da Liderança/Enap, Competências Comportamentais: Conceitos Básicos/ISC.  
  

(Solicitação Cesp nº 23309) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  

 

CODMATERI A=78661 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 18 de maio de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 

9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de 
competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença 

para capacitação. 

NOME/CARGO/MATRÍCULA 
PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PARCELA QUINQUÊNIO 

PERÍODO 

AQUISITIVO  

PAULO AVELINO BARBOSA SILVA / AUFC / 711-0 / 
SECEXAGROAMBIENTAL/SEGECEX 

01/06/2021 a 
30/07/2021 

1ª 5º 
27/02/2007 a 
25/02/2017 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Curso Excel Completo do Básico ao Avançado/Udemy, Microsoft Powerpoint do básico ao avançado/Udemy, 

Microsoft Word Super Completo do Básico ao Avançado/Udemy, Curso de Redação Dissertativa Argumentativa/Udemy, Os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e as Entidades Fiscalizadoras Superiores/ISC.  
  

(Solicitação Cesp nº 23119) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  
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