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ATOS DA PRESIDENTE 
  

PORTARIAS 
CODMATERI A=79657 

PORTARIA-TCU Nº 35-SEAE, DE 07 DE JUNHO 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 07 a 11/06/2021, em virtude de afastamento do Ministro Raimundo Carreiro, por 

motivo de missão oficial, ficando este ato automaticamente sem efeito após cessada sua causa determinante.  

ANA ARRAES 
Presidente 

 

PORTARIAS 
CODMATERI A=79630 

PORTARIA-TCU Nº 75, DE 04 DE JUNHO DE 2021. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I e XXXIV do art. 28 do Regimento Interno/TCU e o art. 9º da Resolução-TCU nº 188, 

de 12 de abril de 2006; 

Considerando a expedição da Portaria-TCU nº 58/2021 e do Aviso 645-GP/TCU, com vistas a 

atender à solicitação constante do OFÍCIO GSOAZIZ Nº 023/2021, de 3 de maio de 2021 (autuado no TCU 
como processo nº TC-013.911/2021-0); 

Considerando que a auditora SORHAYA SAMPAIO DE ARAÚJO, uma das servidoras 

designadas pela citada Portaria nº 58, se encontra afastada para tratamento de saúde, resolve: 

Art. 1º Fica designado o servidor ERICK DOS SANTOS ALVES, matrícula nº 7667-8, para 

substituir a servidora Sorhaya Sampaio de Araújo, matrícula nº 7591-4, designada pela Portaria-TCU nº 58, 
de 4/5/2021, para, até 9/8/2021, prestar auxílio, com dedicação integral, à Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia) criada pelos Requerimentos nº 1371/2021 e nº 1372/2021. 

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

ANA ARRAES 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 60) 

 

CODMATERI A=79658 
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PORTARIA-TCU Nº 76, DE 07 DE JUNHO DE 2021. 

Aprova o Plano de Resposta a Incidentes 
Relacionados ao Funcionamento das Sessões 

Colegiadas Telepresenciais do Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o que dispõe o art. 28, incisos I, VI, e XXXIV, do Regimento Interno do TCU, 

Considerando que as sessões ordinárias dos colegiados do TCU são públicas, nos termos do art. 

108 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992;  

Considerando que o funcionamento das sessões colegiadas do TCU constitui processo de 

trabalho crítico que demanda atenção prioritária das áreas envolvidas com a sua realização;  

Considerando que, nos termos da Resolução-TCU nº 314, de 14 de abril de 2020, as sessões 
colegiadas do Tribunal estão sendo realizadas no formato telepresencial, em razão das medidas restritivas 

necessárias em face da pandemia da Covid-19; e  

Considerando a necessidade de serem adotadas respostas tempestivas e sistematizadas a 

eventuais incidentes que possam ocasionar interrupção ou dificuldade na realização das sessões colegiadas 
do TCU, resolve:  

Art. 1º Fica aprovado, nos termos dos Anexos I e II desta Portaria, o Plano de Resposta a 

Incidentes Relacionados ao Funcionamento das Sessões Colegiadas Telepresenciais do Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

Art. 2º Fica a Secretaria das Sessões responsável pela coordenação da implementação do 
referido Plano. 

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

ANA ARRAES 
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ANEXO I PORTARIA-TCU Nº 76, DE 07 DE JUNHO DE 2021. 

. 

PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES RELATIVOS A SESSÕES  

COLEGIADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  

Unidades e grupos cujos titulares são responsáveis pela execução das ações a serem 

empreendidas a fim de dar seguimento a cada protocolo a ser observado, por tipo de incidente e responsável 
pela ação: 

i. Grupo Executivo de Resposta a Incidentes em Sessões (Geris): 

1. Secretaria das Sessões (Seses) - coordenador; 

2. Secretaria-Geral Adjunta da Presidência (Adgepres); 

3. Secretaria de Comunicação (Secom); 

4. Diretoria de Soluções Estratégicas, Administrativas e Mobilidade Digital (Diest) da 
Secretaria de Soluções de TI (STI); 

5. Serviço de Atendimentos Especiais (Seate) da Diretoria de Relacionamento com Clientes 
(Direc) da Secretaria de Infraestrutura de TI (Setic); e 

6. Serviço de Áudio e Vídeo (SAV) da Diretoria de Engenharia (Denge) da Secretaria de 
Engenharia e de Serviços de Apoio (Senge); 

ii. Chefe do Gabinete/Assessor do Presidente do Colegiado; 

iii. Chefe do Gabinete/Assessor de Autoridade. 

2. Protocolos a serem observados, por tipo de incidente e responsável pela ação para a redução 

de impactos: 

2.1. Incidente de indisponibilidade de Internet no TCU (queda de sinal) : 

- consequências: a) interrupção da transmissão do sinal do Teams para o Youtube e, com isso, 

perda de publicidade do desenrolar da sessão; e b) desconexão das autoridades e das equipes de apoio à 
sessão; 

- protocolo sugerido: 

i. Setic: confirma a queda da internet ao Geris e à Seses; 

ii. Setic: imediatamente começa a averiguar a extensão e gravidade do incidente, visando 

apresentação de estimativa de retorno; 

iii. Seses: comunica primeiro ao Presidente do Colegiado e, a seguir, aos Chefes de Gabinete 
de Autoridades presentes à sessão da queda do sinal; 

iv. Seses: sugere ao Presidente do Colegiado interromper a sessão por um intervalo de tempo 
não inferior a 20 minutos; 

v. Presidente do Colegiado: interrompe a sessão; 

vi. Seses: após autorizado pelo Presidente do Colegiado, informa ao Geris a interrupção da 
sessão; 

vii. Secom: comunica a interrupção da sessão nos seus canais disponíveis; 

viii. Setic: decorridos 15 minutos dar estimativa (de retorno/não retorno); 

ix. Seses: permanecendo a indisponibilidade de sinal de Internet no TCU comunica essa 
situação e sugere ao Presidente do Colegiado prorrogar a interrupção pelo tempo estimado;  
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x. SAV: restabelecido o sinal de internet, comunica a Seses que em XX min. a sessão poderá 
retornar; 

xi. Secom e SAV: restabelecido o sinal de Internet, postam, no Portal do TCU e no canal do 

Youtube do Tribunal, comunicado da interrupção da sessão por problemas técnicos e do seu retorno em 
aproximadamente YY minutos;  

ou 

x.‘a’. Seses: atingido o tempo limite de interrupção de 1 hora e sem estimativa confiável de 
solução sugere ao Presidente do Colegiado encerrar a sessão; 

xi.‘a’ Presidente do Colegiado: encerra a sessão[1]; 

xii.‘a’ Secom: posta comunicado do encerramento extraordinário da sessão nos seus canais 

disponíveis. 

2.2. Incidente de indisponibilidade/instabilidade do Teams: 

- consequências: a) interrupção da reunião deliberativa por videoconferência entre os 

participantes (ministros, representante do MPTCU e partes/advogados); b) impedimento de secretariado e 
registro do deliberado na sessão; 

- protocolo sugerido: idêntico ao anterior, enquanto não implementada solução de contorno. 

2.3. Incidente de indisponibilidade do Youtube: 

- consequências: a) interrupção da transmissão do sinal das sessões realizadas pelo Teams, com 

isso, perda de publicidade do desenrolar da sessão; 

- protocolo sugerido: 

i. Setic: confirma ao Geris a indisponibilidade do Youtube; 

ii. Seses: comunica primeiro ao Presidente do Colegiado e, a seguir, aos Chefes de Gabinete de 
Autoridades presentes à sessão da indisponibilidade do Youtube; 

iii. Seses: sugere ao Presidente do Colegiado interromper a sessão por um intervalo de tempo 
de cerca de 10 minutos (período dentro do qual serão averiguadas a extensão e gravidade do incidente, bem 
assim apresentação de estimativa de retorno); 

iv. Presidente do Colegiado: interrompe a sessão; 

v. Seses: após autorizado pelo Presidente do Colegiado, informa ao Geris a interrupção da 

sessão; 

vi. Secom: comunica da interrupção da sessão nos seus canais disponíveis, incluído o Portal do 
tribunal; 

vii. Setic: após 5 minutos dar estimativa - permanecendo a indisponibilidade, informar à Seses; 

viii. Seses: informa ao Presidente do Colegiado da permanência da indisponibilidade do 

Youtube e sugere comunicar que a transmissão da sessão está sendo realizada também por live do Teams, 
cujo link já se encontra criado e disponível na mesma página do Tribunal; 

ix. Secom: posta, nos canais disponíveis do Tribunal, comunicado da interrupção da sessão por 

problemas técnicos e do seu retorno em aproximadamente YY minutos; 

x. Seses: autorizado pelo Presidente do Colegiado, informa ao Geris/SAV que a transmissão da 

sessão prosseguirá pela live do Teams; 

xi. Secom: posta no Portal e nos canais disponíveis do TCU comunicado da retomada da 
transmissão em ZZ minutos por meio da live do Teams, informando o link de acesso; 
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xii. Presidente do Colegiado: reinicia a sessão. 

ou 

vii.‘a’. Setic e SAV: retornando o sinal do Youtube, informam ao Geris e Seses, informando 

estimativa de reinício da sessão (XX minutos); 

viii.‘a’. Seses: informa ao Presidente do Colegiado do retorno do sinal do Youtube e estimativa 

de reinício da sessão (XX minutos); 

ix.‘a’. SAV e Secom: postam, no Portal do TCU e no canal do Youtube do Tribuna l, 
comunicado da interrupção da sessão por problemas técnicos e do seu retorno em aproximadamente XX 

minutos; 

x.‘a’. Presidente do Colegiado: reinicia a sessão e informa que a sessão voltou a ser transmit ida 

pelo Youtube e por live do Teams.  

2.4. Incidente de mal súbito/indisponibilidade da/do Presidente do Colegiado: 

- consequência: impedimento da/do Presidente continuar presidindo a sessão; 

- protocolo sugerido:  

i. Seses: informa ao Vice-Presidente/Decano do Colegiado a indisponibilidade do Presidente e 

sugere a interrupção da sessão por 5 a 10 minutos; 

ii. Vice-Presidente/Decano do Colegiado: interrompe a sessão; 

iii. Chefe do Gabinete/Assessor do Presidente do Colegiado: comunica a ocorrência à Seses; 

iv. Seses: averigua a extensão e gravidade do incidente, bem assim apresenta estimativa de 
retorno; 

v. Seses: comunica ao Vice-Presidente/Decano do Colegiado e ao Geris ter sido sanada a 
indisponibilidade; 

vi. Presidente do Colegiado: sanada a indisponibilidade, reinicia a sessão; 

ou 

iii.‘a’. Seses: mantida a indisponibilidade, informa ao Vice-Presidente/Decano do Colegiado e 
sugere assuma a presidência da sessão[2] e convoque e ministro-substituto para compor quórum (se 

necessário); 

iv.‘a’. Vice-Presidente ou o Decano do Colegiado: assume a presidência dos trabalhos, convoca 

ministro-substituto para compor quórum (se necessário), e dá prosseguimento à sessão;[3] 

ou 

iii.‘b’. Seses: mantida a indisponibilidade, e impossibilitada a recomposição do quórum, sugere 

ao Vice-Presidente/Decano do Colegiado assuma a presidência e encerre a sessão; 

iv.‘b’. Vice-Presidente/Decano do Colegiado: encerra a sessão; 

v.‘b’. Secom: posta comunicado do encerramento extraordinário da sessão nos seus canais 
disponíveis. 

2.5. Incidente de queda de energia no edifício-sede do TCU: 

- consequências: a) interrupção do funcionamento dos equipamentos na sede do TCU; b) 
interrupção do Portal do TCU; c) interrupção dos sistemas de apoio à sessão; d) interrupção da transmissão 

do sinal do Teams para o Youtube; e) perda de publicidade do desenrolar da sessão; e f) desconexão das 
autoridades e das equipes de apoio à sessão que estão no TCU; 

- protocolo sugerido[4]:  
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i. SAV: confirma ao Geris a queda da energia; 

ii. Seses: comunica primeiro ao Presidente do Colegiado e, a seguir, ao Chefe de 
Gabinete/Assessor de cada Autoridade presente à sessão a queda da energia; 

iii. Seses: sugere ao Presidente do Colegiado interromper a sessão por um intervalo de tempo 
não inferior a 20 minutos (período dentro do qual serão averiguadas a extensão e gravidade do incidente, 

bem assim apresentação de estimativa de retorno); 

iv. Secom: posta comunicado da interrupção da sessão nos seus canais disponíveis; 

v. SAV e Setic: concomitantemente, acionam a Senge para a manutenção necessária (ligar o/os 

gerador/es de energia/etc.); 

vi. STI, Setic, Secom e SAV: retornando a energia, e verificada o funcionamento e a 

estabilidade dos equipamentos e soluções de TI necessários à realização da sessão (Internet, Teams, 
Youtube etc.), informam à Seses do seu retorno em aproximadamente YY minutos; 

vii. Seses: informa ao Presidente do Colegiado o reinício da sessão em aproximadamente YY 

minutos;  

viii. Secom e SAV: postam, no Portal do TCU e no canal do Youtube do Tribunal, comunicado 

da interrupção da sessão por problemas técnicos e do seu retorno em aproximadamente YY minutos; 

ix. Presidente do Colegiado: reinicia a sessão. 

ou  

vi.‘a’. SAV e Setic: impossibilitado o retorno da energia suficiente aos equipamentos e soluções 
de TI necessários à realização da sessão, comunicam a Seses dessa situação; 

vii.‘a’. Seses: sugere ao Presidente do Colegiado prorrogar a interrupção pelo tempo estimado 
ao restabelecimento da energia (ou por blocos de tempo de 20 minutos cada, a depender das informações 
coletadas), até o tempo limite de 1 hora de interregno; 

viii.‘a’. Seses: atingido o tempo limite de interrupção, e sem estimativa confiável de solução, a 
sugere ao Presidente do Colegiado o encerramento da sessão; 

ix.‘a’. Presidente do Colegiado: encerra a sessão; 

x.‘a’. Secom: posta comunicado do encerramento extraordinário da sessão nos seus canais 
disponíveis. 

2.6. Incidente de indisponibilidade do Portal do TCU: 

- consequências: a) ausência de informação do link para assistir-se a sessão pelo youtube; 

- Protocolo sugerido: 

i. Setic: informa da indisponibilidade do Portal do TCU; 

ii. Seses: informa ao Presidente do Colegiado da indisponibilidade do Portal do TCU; 

iii. Setic: averigua a extensão e gravidade do incidente, bem assim apresenta estimativa de 
retorno; 

iv. STI: informa na página de manutenção o link da sessão. 

2.7. Incidente de indisponibilidade da Sala Técnica de transmissão do vídeo da sessão em 
andamento: 

- consequências: a) interrupção da transmissão do sinal do Teams para o Youtube; b) perda de 
publicidade do desenrolar da sessão. 

- protocolo sugerido: 
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i. SAV: comunica ao Geris a indisponibilidade da transmissão via Youtube, da existência da 
live do Teams e da gravação da sessão; 

ii. Seses: comunica primeiro ao Presidente do Colegiado e, a seguir, ao Chefe de 

Gabinete/Assessor de cada Autoridade presente à sessão da indisponibilidade da sala técnica; 

iii. Seses: sugere ao Presidente do Colegiado interromper a sessão por um intervalo de tempo 

não inferior a 20 minutos; 

iv. Presidente do Colegiado: interrompe a sessão; 

v. Secom: posta, nos canais disponíveis do Tribunal, comunicado da interrupção da sessão por 

problemas técnicos e do seu retorno em aproximadamente YY minutos; 

vi. SAV: em 5 minutos avalia a extensão e gravidade e informa a solução; 

vii. Setic: auxilia o SAV na tomada de decisão sobre a mudança de sala técnica; 

viii. SAV: realoca a equipe técnica em sala de backup (de câmeras, da 2ª Câmara etc.) e informa 
a previsão de retorno em XX minutos; 

ix. SAV: se necessário, informa ao Geris e à Secom o novo link do Youtube e live do Teams; 

x. Secom: posta no Portal e nos canais disponíveis do TCU comunicado da retomada da 

transmissão em ZZ minutos, informando o novo link de acesso (se for o caso); 

xi. SAV: restabelecido os sinais de transmissão na nova sala técnica, informa ao Geris/Seses 
que a sessão poderá retornar;  

xii. Seses: restabelecido o sinal, informa ao Presidente do Colegiado o retorno do sinal para o 
reinício da Sessão;  

xii. Secom: posta no Portal e nos canais disponíveis do TCU comunicado da retomada da 
transmissão em ZZ minutos, informando o link de acesso (conforme o caso); 

xiii. Presidente do Colegiado: reinicia a sessão. 

ou 

viii.‘a’. SAV: não sendo possível a continuidade da sessão, informa ao Geris/Seses; 

ix.‘a’. Seses: sugere ao Presidente do Colegiado o encerramento da sessão; 

x.‘a’. Presidência: encerra a sessão; 

xi.‘a’. Secom: posta no Portal e nos canais disponíveis do TCU comunicado do encerramento 

extraordinário.  

2.8. Incidente com equipamento de autoridade: 

- consequências: a) desconexão da autoridade da sessão que está participando; 

- protocolo sugerido: 

i. Seses: informa ao Presidente do Colegiado problema de equipamento com autoridade e sugere 

prossiga na apreciação, se mantido quórum. 

ou 

i.‘a’. Seses: informa ao Presidente do Colegiado problema de equipamento com autoridade e, 

se não mantido quórum, sugere à Presidência do colegiado interromper a sessão por tempo não inferior a 
10 minutos para a troca de equipamento pela autoridade; 

iii.‘a’. Secom e SAV: postam comunicado da interrupção da sessão nos canais disponíveis do 
tribunal e no Youtube; 
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iv.‘a’. Setic: orienta à autoridade para a troca de equipamento (para outro desktop, notebook, 
tablet ou smartphone); 

v.‘a’. Setic: dá estimativa de retorno da autoridade a cada 5 minutos; 

vi.‘a’. Seses: diante da retomada a conexão pela autoridade, sugere à Presidência do colegiado 
reiniciar a sessão; 

vii.‘a’. Presidente do Colegiado: reinicia a sessão. 

ou 

vi.‘b’. Seses: mantida a indisponibilidade, informa ao Presidente do Colegiado e sugere a 

convocação de ministro-substituto para compor quórum; 

vii.‘b’. Presidente do Colegiado: convoca ministro-substituto para compor quórum, e reinicia a 

sessão;[5] 

ou 

vi.‘c’. Seses: mantida a indisponibilidade, e impossibilitada a recomposição do quórum, sugere 

ao Presidente do colegiado encerre a sessão; 

vii.‘c’. Presidente do Colegiado: encerra a sessão; 

viii.‘c’. Secom: posta comunicado do encerramento extraordinário da sessão nos seus canais 
disponíveis. 

2.9. Incidente de indisponibilidade do Sagas: 

- consequências: a) dificuldades ou impossibilidade de registro on line no sistema das operações 
decorrentes das deliberações e dos eventos verificados na sessão; 

- Protocolo sugerido: 

i. Setic e STI: confirmam da indisponibilidade do Sagas do TCU; 

ii. Seses: informa ao Presidente do Colegiado da indisponibilidade do Sagas; 

iii. Setic e STI: averiguam a extensão e gravidade do incidente, bem assim apresentam 
estimativa de retorno; 

iv. Seses: sanada a indisponibilidade durante a sessão em andamento, reinicia o registro no 

sistema das operações decorrentes das deliberações e dos eventos já verificados e dos em curso; 

ou 

iv.‘a’. Seses: mantida a indisponibilidade, faz o registro no sistema das operações decorrentes 
das deliberações e dos eventos verificados na sessão após o encerramento desta. 
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ANEXO II PORTARIA-TCU Nº 76, DE 07 DE JUNHO DE 2021. 

Fluxograma dos protocolos a serem observados, por tipo de incidente e responsável pela ação para a redução de impactos  

 

2.1. Incidente de indisponibilidade de Internet no TCU (queda de sinal) 
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2.2. Incidente de indisponibilidade/instabilidade do Teams 
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2.3. Incidente de indisponibilidade do Youtube 
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2.4. Incidente de mal súbito/indisponibilidade da/do Presidente do Colegiado 
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2.5. Incidente de queda de energia no edifício-sede do TCU 
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2.6. Incidente de indisponibilidade do Portal do TCU 
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2.7. Incidente de indisponibilidade da Sala Técnica de transmissão do vídeo da sessão em andamento 
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2.8. Incidente com equipamento de autoridade 
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2.9. Incidente de indisponibilidade do Sagas 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68182120.



BTCU Administrativo | Ano 54 | n° 105 | Terça-feira, 08/06/2021 18

 

[1] RITCU: “Art. 94. As sessões ordinárias serão realizadas às quartas-feiras, com início às 14 horas e 30 minutos e término às 18 horas e 30 minutos, podendo 
haver intervalo de até trinta minutos. § 1º Por proposta do Presidente, de ministro, de ministro-substituto ou do representante do Ministério Público, aprovada 

pelo Plenário, a sessão ordinária poderá ser interrompida para realização de sessão extraordinária, de caráter reservado, prevista no art. 97. § 2º A critério do 
Plenário, por proposta do Presidente, as sessões ordinárias poderão ser prorrogadas por até sessenta minutos. (...) Art. 130. Se o adiantado da hora não permitir 

que todos os processos constantes da pauta sejam julgados ou apreciados, o Presidente, antes de encerrar a sessão, determinará, de ofício ou mediante proposta 
de qualquer ministro ou ministro-substituto convocado, que os processos restantes, cujos relatores estejam presentes, tenham preferência na sessão seguinte. 
Parágrafo único. Os processos transferidos para a sessão seguinte, que, por qualquer motivo, nela deixarem de ser relatados, serão automaticamente excluídos 

de pauta e somente serão apreciados ou julgados quando reincluídos por expressa iniciativa do relator, obedecido o disposto no art. 141.” 

[2] De posse dos roteiros e orientações necessários a serem adotados na sessão. 

[3] Idem. 

[4] Já considerada a adoção de solução parcial de contorno em que a autoridade esteja de posse de tablet ou smartphone com internet 4G para manter o seu sinal. 

[5] Idem. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68182120.
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COMISSÕES, COMITÊS E CONSELHOS 
  

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO GERAL 
  

ORDENS DE SERVIÇO 
CODMATERI A=79633 

ORDEM DE SERVIÇO-CCG Nº 03, DE 07 DE JUNHO DE 2021. 

Constitui grupo de trabalho com o objetivo de 
desenvolver modelo para apoiar o planejamento e a 

coordenação da implementação do processo de 
elaboração do Relatório de Gestão do TCU, na forma 

de Relato Integrado (RGI). 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições 
regulamentares, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Portaria-TCU nº 9, de 2 de janeiro de 2019,  

considerando o disposto no art. 8º, inciso III da Instrução Normativa-TCU nº 84, de 22 de abril 
de 2020, que o relatório de gestão deverá ser apresentado na forma de relato integrado da gestão da UPC, 

segundo orientações contidas em ato próprio do TCU; 

considerando que o § 3º, art. 8º, da IN-TCU nº 84, de 2020, estabelece que o relatório de gestão 
na forma de relato integrado oferecerá uma visão clara e concisa sobre como a estratégia, a governança, o 

desempenho e as perspectivas da UPC, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor 
público em curto, médio e longo prazos, bem como se prestará a demonstrar e a justificar os resultados 

alcançados em face dos objetivos estabelecidos, de maneira a atender às necessidades comuns de 
informação dos usuários previstos no art. 3º daquela IN-TCU, não tendo o propósito de atender a finalidades 
ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários; 

considerando que o objetivo principal de um relatório integrado é explicar aos provedores de 
recursos como a organização gera valor ao longo do tempo, bem como atender às necessidades de 

informação de todas as partes que estejam interessadas na capacidade que a organização tem de gerar valor, 
incluindo colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros comerciais, comunidades locais, legisladores, 
reguladores e formuladores de políticas; 

considerando o conceito de valor público estabelecido pelo Tribunal e pelo Decreto 9.203, de 
22 de novembro de 2017, como produtos e resultados gerados, preservados, entregues ou obtidos em 

decorrência das atividades de uma organização, que representem respostas efetivas e úteis às necessidades 
ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos 
específicos, reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos; 

considerando a necessidade de desenvolvimento de um modelo para apoiar o planejamento e a 
coordenação da implementação do processo de elaboração do Relatório de Gestão do TCU, na forma de 

Relato Integrado (RGI), resolve: 

Art. 1º Fica instituído grupo de trabalho, com duração de 150 (cento e cinquenta dias) dias, para 
desenvolver proposta de modelo que defina elementos de conteúdo, informações e diretrizes-chave para 

apoiar o planejamento e a coordenação da implementação do processo de elaboração do RGI do TCU. 
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Art. 2º Integram o grupo de trabalho a que se refere o art. 1º desta Ordem de Serviço, sob 
coordenação compartilhada dos dois primeiros, os seguintes servidores:  

Titular (Nome e Matrícula) Suplente (Nome e Matrícula) Unidade 

LEONARD RENNE GUIMARÃES LAPA - MAT. 5100-4 
MARCUS VINÍCIUS GOULART 

GONZAGA NETO - MAT. 9982-1 
Seplan 

TEÔNIO WELLINGTON MARTINS - MAT. 8189-2 BENJAMIM LIMA JUNIOR - MAT. 5040-7 Adgedam 

ELIESER CAVALCANTE DA SILVA - MAT. 3526-2 
VICTOR GUERRA MACHADO - MAT. 
10613-5 

Adgedam 

WILSON MAURÍCIO PAREDES FERREIRA LIMA - MAT. 3041-4 
VANDER PEREIRA RODRIGUES - MAT. 

5691-0 
Seaud 

ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO NETO - MAT. 5657-0 
VINÍCIUS BARRETO DE ALENCAR - 

MAT. 10697-6 
SecexTributária 

  

§1º A participação do servidor Eliéser Cavalcante da Silva, mat. 3526-2 será efetuada com 
dedicação exclusiva, enquanto que a participação dos demais servidores será em regime parcial de 

dedicação, sem prejuízo de suas funções. 

§2º Os servidores Antonio Alves de Carvalho Neto, mat. 5657-0, e Vinícius Barreto de Alencar, 

mat. 10697-6, participarão dos trabalhos como consultores. 

§ 3º Os servidores suplentes atuarão nos casos de impedimento dos titulares. 

Art. 4º O produto a ser entregue pelo grupo consistirá em relatório com a proposta do modelo 

a que se refere o art. 1º desta Ordem de Serviço, de forma a permitir a elaboração do RGI conforme 
orientações constantes da Instrução Normativa-TCU n º 84, de 22 de abril de 2020, bem como das Decisões 

Normativas do Tribunal para a sua elaboração. 

Parágrafo Único. A versão final da proposta do modelo deverá ser submetida à apreciação da 
Comissão de Coordenação Geral, após o término da vigência desta Ordem de Serviço. 

Art. 5º Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão de Coordenação Geral. 

Art. 6º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

ADRIANO CESAR FERREIRA AMORIM 
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SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
  

INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA 
  

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=79673 

PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO EXTERNO 

- Autorização - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, Resolução-TCU nº 
212/2008, Decisão-TCU nº 439/1998-Plenário e inciso III do artigo 10 do Anexo I da Portaria-ISC nº 8, de 

21 de junho de 2017. 
EVENTO EXTERNO: Orçamento Público, Com Abordagem no MCASP Parte I (Debates sobre as Devidas 
Classificações Orçamentárias para Elaboração do Orçamento e sua Execução) - Atualizado com a EC 

109/2021 e Lei 14.144/2021 - LOA 
PERÍODO: 14 a 18/06/2021 

LOCAL: Brasília/DF (a distância) 

AUTORIZO, na forma proposta no processo de interesse dos servidores relacionados a seguir, 
a participação no evento descrito acima. 

Em 07 de junho de 2021 

Participante Lotação Cargo Matrícula Diárias Passagens Inscrição (R$) 

EDUARDO CARNEIRO FERREIRA Seae TEFC 3425-8 Não Não 1.690,00 

RAFAEL LUZ BARRETO Seae TEFC 8939-7 Não Não 1.690,00 
  

(TC 015.894/2021-5, para o pagamento de inscrições no valor de R$ 3.380,00) 

ALINE FABIANA TIMM CESARIO 
Diretora de Educação Corporativa (Decorp) 
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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

ORDENS DE SERVIÇO CONJUNTAS 
CODMATERI A=79665 

ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA SEGECEX-SEGEPRES Nº 09, DE 7 DE JUNHO DE 2021. 

Altera a Ordem de Serviço Conjunta Segecex-
Segepres nº 5, de 22 de março de 2021, que instituiu 

Grupo de Trabalho para elaborar a trajetória de 
desenvolvimento profissional em combate à fraude e 
corrupção.  

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO e o SECRETÁRIOGERAL DA 
PRESIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso I do art. 33, e o inciso 

IV do art. 8º da Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020; 

Considerando a ampliação do escopo do trabalho inicialmente planejado para a equipe de que 
trata a Ordem de Serviço Conjunta Segecex-Segepres nº 5, de 22 de março de 2021, resolvem: 

Art. 1º Fica prorrogado, até o dia 30 de junho de 2021, o prazo para que o grupo de trabalho 
instituído pela Ordem de Serviço Segecex-Segepres nº 5, de 22 de março de 2021, apresente os produtos 

referentes à trajetória profissional de controle de políticas públicas, a saber: mapa de competências 
atualizado e descrição dos requisitos necessários para o servidor alcançar cada um dos três níveis da citada 
trajetória. 

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

   LEONARDO RODRIGUES ALBERNAZ   ADRIANO CESAR FERREIRA AMORIM 

 

CODMATERI A=79666 

ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA SEGECEX-SEGEPRES Nº 10, DE 7 DE JUNHO DE 2021. 

Altera a Ordem de Serviço Conjunta Segecex-
Segepres nº 1, de 18 de março de 2021, que instituiu 
Grupo de Trabalho para finalizar o desenho da 

trajetória de desenvolvimento profissional em 
auditoria de políticas públicas.  

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO e o SECRETÁRIOGERAL DA 
PRESIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso I do art. 33, e o inciso 
IV do art. 8º da Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020; 

Considerando a ampliação do escopo do trabalho inicialmente planejado para a equipe de que 
trata a Ordem de Serviço Conjunta Segecex-Segepres nº 1, de 18 de março de 2021, resolvem: 

Art. 1º Fica prorrogado, até dia 25 de junho de 2021, o prazo para que o grupo de trabalho 
instituído pela referida Ordem de Serviço Segecex-Segepres nº 1, de 18 de março de 2021, apresente os 
produtos referentes à trajetória profissional de controle de políticas públicas, a saber: mapa de competências 

atualizado e descrição dos requisitos necessários para o servidor alcançar cada um dos três níveis da citada 
trajetória. 
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Art. 2º O grupo de trabalho a que se refere esta ordem de serviço passa a ser coordenado pelo 
servidor Salvatore Palumbo, matrícula 3154-2, lotado na Secretaria de Orientação, Métodos, Informações 
e Inteligência para o Controle Externo e o Combate à Corrupção (SOMA), a partir do dia 01 de junho de 

2021; 

Art. 3º Revoga-se a Ordem de Serviço Segecex-Segepres nº 7, de 27 de abril de 2021. 

Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 
1º de junho de 2021. 

LEONARDO RODRIGUES ALBERNAZ   ADRIANO CESAR FERREIRA AMORIM 

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE CONTROLE EXTERNO 
  

SECRETARIA DE ORIENTAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA PARA O 

CONTROLE EXTERNO E O COMBATE À CORRUPÇÃO 
  

PORTARIAS 
CODMATERI A=79667 

PORTARIA-SOMA Nº 2, DE 2 DE JUNHO DE 2021 

Delega competência aos diretores da Secretaria de 

Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para 
o Controle Externo e o Combate à Corrupção (Soma).  

O SECRETÁRIO DE ORIENTAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA 
PARA O CONTROLE EXTERNO E O COMBATE À CORRUPÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando o disposto nos arts. 45, 46 e 91, inciso 

II, da Resolução-TCU 324, de 30 de dezembro de 2020, e considerando as disposições dos arts. 36 e 37 da 
Portaria-Segecex 2, de 29 de janeiro de 2021, resolve: 

Art. 1º Subdelegar aos diretores e, em seus impedimentos legais, aos respectivos substitutos, as 

competências que lhe foram delegadas pelo Presidente, pelos relatores e pelas demais normas internas do 
TCU. 

Art. 2º Os pronunciamentos, despachos e pareceres emitidos com base nesta portaria deverão 
fazer-lhe remissão expressa, assim como às respectivas portarias de delegação do Presidente, dos Relatores 
ou da Secretaria-Geral de Controle Externo, quando couber. 

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

TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA 
Secretário 
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=79656 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

- Indeferimento - 

Em 7 de junho de 2021 

INDEFERINDO, no processo de interesse da servidora aposentada MARCIA CRISTINA 
MONTEIRO RIBEIRO (matrícula 2319-1), o pagamento retroativo do ressarcimento com assistência à 
saúde do beneficiário-dependente, nos meses de agosto a dezembro de 2020, por falta de amparo legal, com 

fundamento arts. 27, 28 e 38, da Portaria-TCU 61/2010. 

(TC 012.611/2021-2) 

LUCIO FLAVIO FERRAZ 
Secretário-Geral de Administração 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

APOSTILAS 
CODMATERI A=79638 

APOSTILA-SEGEP Nº 30, DE 31 DE MAIO DE 2021 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe é 
conferida pela Portaria-Segedam nº 4, de 5 de janeiro de 2021, e tendo em vista as informações constantes 
do processo TC nº 024.827/2016-9, resolve: 

APOSTILAR o ato que aposentou ÍTALA RAMALHO DE QUEIROZ, matrícula 514-2, com 
fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, para autorizar a continuidade à isenção do 

recolhimento de imposto de renda, a partir de 1º/06/2021, em caráter definitivo, por estar acometida de 
doença prevista em lei, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, regulamentada pelo Decreto 
nº 9.580/2018 e Acórdão 2.447/2018-TCU-Plenário. 

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretário Substituto 
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EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=79639 

ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE VINCULAÇÃO TÉCNICA 
-Deferimento- 

Em 7 de junho de 2021 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o 
disposto no inciso III do artigo 1º da Portaria-Segedam nº 4, de 5 de janeiro de 2021, resolve: 

ALTERAR a unidade de vinculação técnica de FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 
MOREIRA, matrícula 5698-7, de Gabinete de Apoio Estratégico para Secretaria de Orientação, Métodos, 
Informações e Inteligência para o CE e o Combate à Corrupção a partir de 8/6/2021. 

(Número de controle: 3217) 

MARLUCE NORONHA BARCELOS 
Secretária da Segep 

 

CODMATERI A=79635 

ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE VINCULAÇÃO TÉCNICA 
- Deferimento - 

Em 07 de junho de 2021 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o 
disposto no inciso III do artigo 1º da Portaria-Segedam nº4, de 5 de janeiro de 2021, resolve: 

ALTERAR a unidade de vinculação técnica de MARINA SANTOS MELLO, Matricula 10586-4, de 
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Secof/SEGEDAM para Secretaria de Licitações, 
Contratos e Patrimônio - Selip/SEGEDAM, mantendo a unidade de domicílio, a partir de 07/06/2021. 

(Solicitação Cesp nº 23547) 

MARLUCE NORONHA BARCELOS 
Secretária da Segep  

 

CODMATERI A=79653 

ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE VINCULAÇÃO TÉCNICA 
-Deferimento- 

Em 7 de junho de 2021 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o 
disposto no inciso III do artigo 1º da Portaria-Segedam nº 4, de 5 de janeiro de 2021, resolve: 

ALTERAR a unidade de vinculação técnica de RODRIGO DE CARVALHO PIRES, matrícula 
10082-0, de Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura para Gabinete de Apoio 
Estratégico a partir de 8/6/2021. 

(Número de controle: 3234) 

MARLUCE NORONHA BARCELOS 
Secretária da Segep
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CODMATERI A=79634 

ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE VINCULAÇÃO TÉCNICA 

- Deferimento - 

Em 07 de junho de 2021 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o 
disposto no inciso III do artigo 1º da Portaria-Segedam nº4, de 5 de janeiro de 2021, resolve: 

ALTERAR a unidade de vinculação técnica de ÉLLYSSON SEBASTIAN DE ARAÚJO 
ROCHA, Matrícula 10653-4, de Secretaria de Recursos - Serur/SEGECEX para Gab. do Min. WALTON 

ALENCAR RODRIGUES - MIN-WAR/, mantendo a unidade de domicílio, a partir de 07/06/2021. 

(Solicitação Cesp nº 23518) 

MARLUCE NORONHA BARCELOS 
Secretária da Segep  

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

PORTARIAS 
CODMATERI A=79636 

PORTARIA-DILPE Nº 241, DE 7 DE JUNHO 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, e, tendo em vista o que consta da 
Portaria-TCU nº 323, de 1º de outubro de 2019, resolve: 

Art. 1º Designar ALBERTO SCHERER SOARES, matrícula 7657-0, AUFC, para exercer a 
função de confiança de Especialista Sênior I, código FC-3, no período compreendido entre a data de 

publicação desta Portaria e 6 de agosto de 2021. 

Parágrafo único. Será realizado o trabalho "Acompanhamento da promessa de cessão de direitos 
minerários", código 582, patrocinado pelo(a) SeinfraCOM e autorizado pelo(a) Segecex em 2/6/2021. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

CODMATERI A=79641 

PORTARIA-DILPE Nº 242, DE 7 DE JUNHO 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: 
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Art. 1º Dispensar, a pedido, a partir de 4 de junho de 2021, DIEGO PADILHA DE SIQUEIRA 
MINEIRO, matrícula 41300-3, AUFC, da função de confiança de Supervisor, código FC-3, exercida no(a) 
Núcleo de Supervisão para o Aprimoramento das Atividades de Controle Externo/Difisq/Soma. 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

CODMATERI A=79644 

PORTARIA-DILPE Nº 243, DE 7 DE JUNHO 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 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA MOREIRA, matrícula 5698-7, AUFC, 
para exercer a função de confiança de Supervisor, código FC-3, no(a) Núcleo de Supervisão para o 

Aprimoramento das Atividades de Controle Externo/Difisq/Soma. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

CODMATERI A=79643 

PORTARIA-DILPE Nº 244, DE 7 DE JUNHO 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 partir de 8 de junho de 2021, JOVENTINA EVARISTO DA 
SILVA, matrícula 7633-3, AUFC, da função de confiança de Supervisor, código FC-3, exercida no(a) 

Núcleo de Supervisão para o Aprimoramento das Atividades de Controle Externo/Difisq/Soma. 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

CODMATERI A=79642 

PORTARIA-DILPE Nº 245, DE 7 DE JUNHO 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: 
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Art. 1º Dispensar, a pedido, a partir de 8 de junho de 2021, MÁRCIA LIMA DE AQUINO, 
matrícula 5684-7, AUFC, da função de confiança de Assessor, código FC-3, exercida no(a) Assessoria da 
Soma/Soma. 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

CODMATERI A=79645 

PORTARIA-DILPE Nº 246, DE 7 DE JUNHO 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, e, tendo em vista o que consta da 
Portaria-TCU nº 323, de 1º de outubro de 2019, resolve: 

Art. 1º Designar LUCIANO CONZATTI, matrícula 6243-0, AUFC, para exercer a função de 

confiança de Especialista Sênior I, código FC-3, no período compreendido entre a data de publicação desta 
Portaria e 8 de outubro de 2021. 

Parágrafo único. Será realizado o trabalho "Coordenação de duas auditorias no âmbito do 
Fiscobras 2021 e instrução de processo de relevância técnica.", código 583, patrocinado pelo(a) 
SeinfraRodoviaAviação e autorizado pelo(a) Segecex em 4/6/2021. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

CODMATERI A=79647 

PORTARIA-DILPE Nº 247, DE 7 DE JUNHO 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 MÁRCIA LIMA DE AQUINO, matrícula 5684-7, AUFC, para exercer a 
função de confiança de Supervisor, código FC-3, no(a) Núcleo de Supervisão para o Aprimoramento das 
Atividades de Controle Externo/Difisq/Soma. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

CODMATERI A=79646 
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PORTARIA-DILPE Nº 248, DE 7 DE JUNHO 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 JOVENTINA EVARISTO DA SILVA, matrícula 7633-3, AUFC, para exercer 
a função de confiança de Assessor, código FC-3, no(a) Assessoria da Soma/Soma. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

CODMATERI A=79654 

PORTARIA-DILPE Nº 249, DE 7 DE JUNHO 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 RODRIGO DE CARVALHO PIRES, matrícula 10082-0, TEFC, para exercer 
a função de confiança de Chefe de Serviço, código FC-3, no(a) Serviço de Apoio a 
Deslocamentos/DVD/Seae. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 2, p. 61) 

 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=79650 

CARGO EM COMISSÃO 
- Substituição - 

Em 7 de junho 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: 

DESIGNAR MÁRCIA DE LIMA MACEDO, matrícula 1939-9, TEFC, para substituir, no(a) 
Gabinete do Ministro BENJAMIN ZYMLER, o(a) Assistente, MÁRCIA AUAD, matrícula 3650-1, no 
período de 9/8/2021 a 7/9/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3229) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe

 
CODMATERI A=79640 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 7 de junho 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 NELSON ANDERSON COSTA RIBEIRO, matrícula 11102-3, para substituir, 
no(a) 3ª Diretoria da SecexDefesa/SecexDefesa, o(a) Diretor, código FC-4, ANGERICO ALVES 

BARROSO FILHO, matrícula 2884-3, nos seus afastamentos eventuais a partir de 4/6/2021. 

(Número de controle: 3199) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79674 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 7 de junho 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 MARCELO TUTOMU KANEMARU, matrícula 3473-8, para substituir, no(a) 
Assessoria da SecexTCE/SecexTCE, o(a) Assessor, código FC-3, JEDSON FREIRE PASSOS, matrícula 

9498-6, nos seus afastamentos eventuais a partir de 7/6/2021. 

(Número de controle: 3209) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79664 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 7 de junho 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: 
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DESIGNAR MARCELO TUTOMU KANEMARU, matrícula 3473-8, para substituir, no(a) 
Assessoria da SecexTCE/SecexTCE, o(a) Assessor, código FC-3, RAUL DANIEL MASCARENHAS 
FERRAZ, matrícula 7603-1, nos seus afastamentos eventuais a partir de 7/6/2021. 

(Número de controle: 3210) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79663 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 7 de junho 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 ANTONIO JOSÉ BEZERRA DE LIMA, matrícula 3787-7, para substituir, no(a) 
Secretaria de Gestão de Processos, o(a) Assistente Administrativo, código FC-1, CELI FERREIRA DE 
FREITAS, matrícula 2662-0, no período de 24/6/2021 a 2/7/2021, em virtude do afastamento legal deste(a).  

(Número de controle: 3237) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79648 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 7 de junho 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 WILSON FIGUEIRÊDO DOS SANTOS, matrícula 2280-2, para substituir, no(a) 
Gabinete do Ministro BENJAMIN ZYMLER, o(a) Oficial de Gabinete, código FC-3, ANTÔNIO DE 
PÁDUA PINTO JÚNIOR, matrícula 5618-9, no período de 19/7/2021 a 30/7/2021, em virtude do 

afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3225) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79660 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 7 de junho 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 ROMEU SHILACCI FURTADO BRAGA, matrícula 9802-7, para 
substituir, no(a) Gabinete do Procurador-Geral, o(a) Assistente Técnico, código FC-2, CAMILA LEÃO 

DE MATOS BREZOLIN, matrícula 9044-1, no período de 9/6/2021 a 21/11/2021, em virtude do 
afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3235) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79649 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 7 de junho 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 RODRIGO ALMEIDA MOTTA, matrícula 9426-9, para substituir, no(a) 
Gabinete do Ministro BENJAMIN ZYMLER, o(a) Especialista Sênior III, código FC-5, DANIEL 

MIRANDA BARROS MOREIRA, matrícula 8645-2, no período de 8/7/2021 a 6/8/2021, em virtude do 
afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3226) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79651 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 7 de junho 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: 
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DESIGNAR PEDRO LIMA DOS SANTOS, matrícula 2077-0, para substituir, no(a) 
Assessoria da Secof/Secof, o(a) Assessor, código FC-3, JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE, 
matrícula 3186-0, no período de 5/7/2021 a 9/7/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3231) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79652 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 7 de junho 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 PEDRO LIMA DOS SANTOS, matrícula 2077-0, para substituir, no(a) 
Assessoria da Secof/Secof, o(a) Assessor, código FC-3, JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE, 
matrícula 3186-0, no período de 12/7/2021 a 21/7/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3232) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

CODMATERI A=79655 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 7 de junho 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 MÁRCIO LEMOS SAID, matrícula 5662-6, para substituir, no(a) Assessoria da 
Segep/Segep, o(a) Assessor, código FC-3, RAFAEL CANCELLIER, matrícula 9485-4, no período de 
8/6/2021 a 23/7/2021, em virtude do afastamento legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventua l.  

(Número de controle: 3233) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 
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SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=79705 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 08 de junho 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  

GRAZIELA ASSAD BELMIRO / AUFC / 9242-8 / 

SECEXADMINISTRAÇÃO/SEGECEX 

01/07/2021 a 

30/07/2021 
1ª 2º 

09/10/2013 a 

07/10/2018 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Sustentabilidade na Administração Pública/EVG/Enap, Prevenção e Detecção de Cartéis em 

Licitações/EVG/Enap.  
  

(Solicitação Cesp nº 23567) 

ALEXANDRE BELISARIO ALVES FERNANDES 
Chefe substituto do SCV  

 

CODMATERI A=79685 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 08 de junho 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 GUSTAVO HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS / 

AUFC / 11107-4 / SOMA/SEGECEX 

12/07/2021 a 

08/10/2021 
1ª 1º 

27/05/2013 a 

25/05/2018 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Certified Blockchain Solution Architect/Blockchain Training Alliance.  
  

(Solicitação Cesp nº 23578) 

ALEXANDRE BELISARIO ALVES FERNANDES 
Chefe substituto do SCV  
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CODMATERI A=79704 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 08 de junho 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  

RENATO TOMIYASSU OBATA / AUFC / 3520-3 / 
SEINFRAPORTOFERROVIA/SEGECEX 

14/06/2021 a 
09/07/2021 

3ª 4º 
18/09/2011 a 
15/09/2016 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Economia da Infraestrutura/ISC/TCU, Auditoria Baseada em Risco - Etapa I/ISC/TCU.  
  

(Solicitação Cesp nº 23557) 

ALEXANDRE BELISARIO ALVES FERNANDES 
Chefe substituto do SCV  

SERVIÇO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
CODMATERI A=79637 

INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

- Deferimento - 

Em 07 de junho de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 1º, § 2º, da Resolução-TCU nº 231/09, art. 2º, inciso II, alínea 
"o", da Portaria-Segep nº 8/2021 e subdelegação de competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

DEFERINDO, no processo de interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o pedido para 

habilitar seu(s) dependente(s) no Cadastro de Assistência à Saúde (Cadas): 

NOME/MATRÍCULA DEPENDENTE/VÍNCULO DATA INICIAL 

GERALDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO / TEFC / 3383-9 ******** *** ****** CAVALCANTE / FILHO(A) 04/06/2021 
  

(Solicitação Cesp nº 23573) 

LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI 
Chefe do SGF 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68182120.
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