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ATOS DA PRESIDENTE 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-TCU Nº 11-GAPES, DE 24 DE FEVEREIRO 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 Marcos Bemquerer Costa para exercer as funções de 
Ministro, no dia 24/02/2021, 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 

 

PORTARIA-TCU Nº 12-GAPES, DE 24 DE FEVEREIRO 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 dia 25/02/2021, 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 

 

PORTARIA-TCU Nº 13-GAPES, DE 24 DE FEVEREIRO 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 Marcos Bemquerer Costa para exercer as funções de 

Ministro, no dia 26/02/2021, 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 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67260482.
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GABINETES DE AUTORIDADES 
  

PROCURADORA-GERAL CRISTINA MACHADO 
  

EDITAIS 

 

EDITAL-MP/TCU Nº 01, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 

A PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, com fulcro no artigo 7º, § 5º, da Portaria-MP/TCU nº 53/2019, CONVOCA Sessão 
Extraordinária de caráter reservado do Colégio de Membros do Ministério Público junto ao TCU, a ser 

realizada, por meio telepresencial, no dia 11 de março de 2021, às 14h30, a fim de deliberar sobre o 
processo TC-031.377/2020-3. 

1. O Membro do Ministério Público junto ao TCU deverá confirmar presença por interméd io 
de e-mail a ser enviado à Procuradoria-Geral (proc-g@tcu.gov.br). 

2. O Membro que estiver ausente ou impedido, por motivo de licença, férias ou outro 

afastamento legal, poderá exercer suas atribuições como integrante do Colégio, mediante prévia 
comunicação à Procuradora-Geral, que presidirá a Sessão. 

3. O link para acesso à Sessão, a se realizar por meio da plataforma Microsoft Teams, será 
encaminhado para o endereço de e-mail pessoal de cada Membro. 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 
Procuradora-Geral 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67260482.
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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DA ÁREA ECONÔMICA E DAS CONTAS 

PÚBLICAS 
  

SECRETARIA DE MACROAVALIAÇÃO GOVERNAMENTAL 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-SEMAG Nº 1, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

Delega e subdelega competência aos Diretores, aos 
Assessores, ao Chefe do Serviço de 

Acompanhamento das Transferências Obrigatórias e, 
em seus impedimentos legais, aos respectivos 
substitutos, para a prática dos atos que especifica. 

O SECRETÁRIO DE MACROAVALIAÇÃO GOVERNAMENTAL, no uso das atribuições 

que lhe conferem o art. 52 da Resolução-TCU 324, de 30 de dezembro de 2020, e com fundamento nas 
delegações de competência do Ministro Presidente, dos Ministros relatores e do Secretário Geral de 

Controle Externo, resolve: 

Art. 1º Fica delegada/subdelegada competência aos Diretores da Secretaria de Macroavaliação 
Governamental (Semag), no âmbito de suas respectivas subunidades, e, em seus impedimentos legais, aos 

respectivos substitutos, para praticar os seguintes atos: 

I - emitir pronunciamento da Unidade e encerrar processos de solicitação de informações, nos 

termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno; 

II - determinar a autuação de processos relativos às respectivas áreas de atuação, inclusive os 
de caráter reservado; 

III - autorizar a realização de teletrabalho por servidores sob sua supervisão, bem como realizar 
os devidos registros nos sistemas informatizados apropriados do TCU, nos termos previstos nos arts. 7 a 12 

da Portaria-TCU 101, de 8 de março de 2019; 

IV - pactuar as metas de desempenho para execução dos trabalhos pelos servidores em 
teletrabalho que estão sob sua supervisão, tomando as providências cabíveis em caso de não atendimento 

das metas pactuadas, nos termos previstos nos arts. 13 a 17 da Portaria-TCU 101, de 8 de março de 2019; 

V - emitir pronunciamento para fins de ajuste nos valores de débitos nos sistemas 

informatizados do Tribunal, quando a citação já houver sido autorizada; 

VI - conceder prorrogação de prazo para atendimento de diligência, oitiva, audiência ou citação, 
quando a autorização depender de análise da unidade técnica, desde que devidamente justificada e 

observados os limites da delegação concedida pelo respectivo relator e demais normas aplicáveis; 

VII - comunicar o deferimento dos pedidos de prorrogação de prazo de que trata o inciso 

anterior; 

VIII - submeter aos relatores pronunciamento sobre pedidos de prorrogação de prazo nas 

situações do inciso anterior que excedam a delegação de competência; 

IX - encaminhar, a quem de direito, processos ou documentos endereçados equivocadamente à 
respectiva Diretoria; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67260482.
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X - realizar diligências em processos de qualquer natureza, dentro do limite da delegação de 
competência dos relatores, exceto quando endereçadas a membros do Congresso Nacional, a ministros de 
Estado ou autoridades federais equivalentes, a ministros dos tribunais superiores, a desembargadores dos 

tribunais de segunda instância, a procuradores-gerais dos diferentes ramos do Ministério Público da União, 
a governadores e a prefeitos de capital; 

XI - emitir e assinar Portarias de Fiscalização; 

XII - encerrar e sobrestar processo quando autorizado pelo relator ou colegiado. 

Parágrafo único. Os processos a que se refere o inciso I deverão, necessariamente, passar por 

prévia revisão da Assessoria. 

Art. 2º Fica delegada/subdelegada competência aos assessores e, em seus impedimentos legais, 

aos respectivos substitutos, para, observadas as normas aplicáveis, praticar os seguintes atos: 

I - administrar o correio eletrônico institucional da Semag; 

II - elaborar e encaminhar o relatório de atividades trimestral da Unidade; III - encerrar 

processos administrativos que tenham cumprido seu objeto; 

IV - encerrar e sobrestar processo quando autorizado pelo relator ou colegiado; 

V - encaminhar, a quem de direito, processos ou documentos endereçados equivocadamente a 
esta Secretaria; 

VI - responder às demandas provenientes da Ouvidoria deste Tribunal; 

VII - determinar a autuação de processos, inclusive os de caráter reservado; VIII - atestar a 
prestação de serviço de posto de trabalho terceirizado; 

IX - lançar a frequência e proceder a avaliação de estagiário. 

Art. 3º Fica delegada/subdelegada competência ao Chefe do Serviço de Acompanhamento das 
Transferências Obrigatórias e, em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para: 

I - emitir pronunciamento da Unidade e encerrar processos de solicitação de informações, nos 
termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno; 

II - determinar a autuação de processos relativos a sua área de atuação, inclusive os de caráter 

reservado; 

III - autorizar a realização de teletrabalho por servidores sob sua supervisão, bem como realizar  

os devidos registros nos sistemas informatizados apropriados do TCU, nos termos previstos nos 
arts. 7 a 12 da Portaria-TCU 101, de 8 de março de 2019; 

IV - pactuar as metas de desempenho para execução dos trabalhos pelos servidores em 

teletrabalho que estão sob sua supervisão, tomando as providências cabíveis em caso de não atendimento 
das metas pactuadas, nos termos previstos nos arts, 13 a 17 da Portaria-TCU 101, de 8 de março de 2019; 

V - emitir pronunciamento da unidade nos processos do tipo Ações Judiciais - Solicitação de 
Subsídios (AJSOL); 

VI - emitir despacho de expediente nos documentos relativos a processos do tipo Ações 

Judiciais - Solicitação de Subsídios (AJSOL); 

VII - assinar minutas de avisos referentes a processos do tipo Ações Judiciais - Solicitação de 

Subsídios (AJSOL) no módulo Comunicações do e-TCU; 

VIII - conceder prorrogação de prazo para atendimento de diligência, oitiva, audiência ou 
citação, quando a autorização depender de análise da unidade técnica, desde que devidamente justificada e 

observados os limites da delegação concedida pelo respectivo relator e demais normas aplicáveis; 
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IX - comunicar o deferimento dos pedidos de prorrogação de prazo de que trata o inciso 

anterior; 

X - submeter aos relatores pronunciamento sobre pedidos de prorrogação de prazo nas 

situações do inciso anterior que excedam a delegação de competência; 

XI - encaminhar, a quem de direito, processos ou documentos endereçados equivocadamente 

ao Serviço de Acompanhamento das Transferências Obrigatórias; 

XII - realizar diligências em processos de qualquer natureza, dentro do limite da delegação de 
competência dos relatores, exceto quando endereçadas a membros do Congresso Nacional, a ministros de 

Estado ou autoridades federais equivalentes, a ministros dos tribunais superiores, a desembargadores dos 
tribunais de segunda instância, a procuradores-gerais dos diferentes ramos do Ministério Público da União, 

a governadores e a prefeitos de capital; 

XIII - emitir e assinar Portarias de Fiscalização; 

XIV - encerrar e sobrestar processo quando autorizado pelo relator ou colegiado. 

Parágrafo único. Os processos a que se referem os incisos I e V deverão, necessariamente, 
passar por prévia revisão da Assessoria. 

Art. 4º Fica subdelegada competência aos Diretores e ao Chefe do Serviço de Acompanhamento 
das Transferências Obrigatórias, e, em seus impedimentos legais, aos substitutos, para, observadas as 
delegações dos relatores e demais normas aplicáveis, deferir pedido de juntada de documento, de vista e de 

cópia de processo, inclusive em meio eletrônico, nos termos da Portaria-TCU 234, de 29 de junho de 2009, 
formalizado mediante requerimento por escrito da parte interessada ou de procurador devidamente 

credenciado. 

Art. 5º Independentemente das competências delegadas e subdelegadas, as matérias objeto 
desta Portaria poderão ser submetidas ao Secretário, sempre que se entender conveniente. 

Art. 6º Os ofícios, memorandos, despachos, portarias e pareceres emitidos com base nesta 
Portaria deverão fazer-lhe remissão expressa, assim como às portarias de delegação do Presidente ou dos 
relatores, conforme o caso, quando se tratar de subdelegação de competência. 

ALESSANDRO AURELIO CALDEIRA 
Secretário 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67260482.
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO ADICIONAL 

- Indeferimento - 

Em 22 de fevereiro de 2021 

INDEFERINDO, no processo de interesse de ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SOUZA (AUFC, 
Matrícula 3451-7), o pedido de contagem especial e averbação do tempo adicional, com fundamento no art. 
1°, inciso III, alínea “s”, item 30, da Portaria-TCU 6/2021. 

(TC 033.371/2014-8) 

CLAUDIA GONÇALVES MANCEBO 
Secretária-Geral de Administração 

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

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: MOISÉS LOPES DOS SANTOS, matrícula 2028-1. 

NATUREZAS DE DESPESA/VALORES: 
- 3.3.90.30 - Material de consumo, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos 

Federais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 
- 3.3.90.39 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos 

Recursos Públicos Federais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

MODALIDADE: Ordem Bancária de Pagamento - OBP. 
LOCAL: SEC-GO. 

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 1419, conforme descrito acima. 

Em 23 de fevereiro de 2021. 

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 
Secretário-Geral Adjunto de Administração 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67260482.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-DILPE Nº 123, DE 23 DE FEVEREIRO 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 nº 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 FABIANO MEIRELES ANDRADE, matrícula 10647-0, 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 31 de março de 2021. 

Parágrafo único. Será realizado o trabalho "Coordenação do processo de desestatização da BR-

116 SP/RJ e BR-101/RJ", código 485, patrocinado pelo(a) SeinfraRodoviaAviação e autorizado pelo(a) 
Segecex em 22/2/2021. 

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

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 36 de 24/02/2021, Seção 2, p. 44) 

 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 23 de fevereiro 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 nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR SALVATORE PALUMBO, matrícula 3154-2, para substituir, no(a) Diretoria de 
Padrões, Supervisão de Fiscalizações e Qualidade/Soma, o(a) Diretor, código FC-4, ANTÔNIO FRANÇA 

DA COSTA, matrícula 4589-6, nos seus afastamentos eventuais a partir de 24/2/2021. 

(Número de controle: 2572) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

Diretora da Dilpe 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 23 de fevereiro 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 nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 

deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR FÁBIO GOMES FRANÇA, matrícula 6192-1, para substituir, no(a) Serviço de 
Atendimento e Planejamento em Comunicação/Dicom/Secom, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, 

LUCIANA CARINA SOARES COSTA, matrícula 6478-5, nos seus afastamentos eventuais a partir de 
24/2/2021. 

(Número de controle: 2568) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 23 de fevereiro 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 nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 

deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR BIANCA PIRES VEIGA, matrícula 7654-6, para substituir, no(a) Gabinete do 

Procurador RODRIGO MEDEIROS DE LIMA, o(a) Assessor de Procurador, código FC-5, MARISTELA 
CARDOSO SILVA ANTUNES, matrícula 5890-4, no período de 25/2/2021 a 8/3/2021, em virtude do 
afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 2580) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67260482.
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SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 23 de fevereiro 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  

BERNARDO LEIRAS MATOS / AUFC / 7671-6 / 

SERUR/SEGECEX 

01/03/2021 a 

29/03/2021 
3ª 5º 

10/02/2012 a 

07/02/2017 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Introdução ao Controle Interno/Ensino a Distância/Instituto Legislativo Brasileiro-ILB, SIGA Brasil 

Relatórios/Ensino a Distância/Instituto Legislativo Brasileiro-ILB.  
  

(Solicitação Cesp nº 21938) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 

Chefe do SCV  

SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

DESPESA(S) DE EXERCÍCIO(S) ANTERIOR(ES) 

- Reconhecimento - 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964; art. 22 do Decreto 93.872, de 1986; 
subdelegação conferida pelo inciso V, art. 1º, da Portaria Segedam nº 3, de 2021. 

RECONHEÇO, na forma proposta pelo Serviço de Programação Orçamentária e Finance ira 

(SPR/Dipex), a(s) Despesa(s) de Exercício(s) Anterior(es) (DEA) abaixo: 

Em 19 de fevereiro de 2021 

FAVORECIDO OBJETO EXERCÍCIO VALOR PROCESSO 

JME Serviços Integrados 

e Equipamentos Eireli 

Reajuste de preços por meio do 4º termo de apostilamento 

ao Contrato nº 56/2017, cujo objeto é a prestação de 

serviços de operação / edição de sistemas de áudio e vídeo 

e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

2020 R$ 72.700,89 TC 044.171/2020-0 

  

MARIA BETHANIA PEREIRA CASTRO LAHOZ 
Secretária da Secof 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67260482.
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