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GABINETES DE AUTORIDADES 
 

SECRETARIA DE APOIO ESPECIALIZADO 
 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

- Autorização - 

FUNDAMENTO: Resolução-TCU nº 107/1998; Portaria-TCU nº 62/2006, alterada pela Portaria-
TCU nº 137/2009; e Portaria-TCU nº 66/2021. 

Em 20 de JULHO de 2022 

AUTORIZANDO, no processo de interesse do servidor abaixo indicado, o ressarcimento da despesa 
realizada com a aquisição de seguro internacional de saúde para a devida cobertura durante o período oficial da 

viagem que teve por objetivo a participação em evento realizado no exterior, de interesse do Tribunal de Contas 
da União, informando que este ato é praticado por delegação de competência, nos termos do art. 1°, inciso VII, 
da aludida Portaria-TCU nº 66, de 20/5/2021, por envolver despesa de pequeno vulto, a que alude o art. 7º da 

Portaria-TCU nº 193, de 20/7/2018. 

CARGO/NOME 
PERÍODO 

SEGURADO 
VALOR (R$) 

AUFC / MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY 
27/06 a 

05/07/2022 
R$ 401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) 

 

(TC-013.125/2022-2) 

PAULO SPADER 
Secretário de Apoio Especializado 
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SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
 

INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA 
 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

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: Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
PERÍODO: 01/08 a 31/10/2022 
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 19 de julho de 2022 

Participante Lotação Cargo Matrícula Diárias Passagens Inscrição (R$) 

GUILHERME DE VASCONCELLOS MACHADO SecexDesen AUFC 8630-4 Não Não 950,00 

HENRIQUE LOPES DE CARVALHO SecexDesen AUFC 3609-9 Não Não 950,00 

LEONARDO VIEIRA DE MELO ABREU SecexDesen AUFC 9447-1 Não Não 950,00 

SANDRO RODRIGUES COSTA SecexDesen AUFC 8147-7 Não Não 950,00 

 

(TC 013.223/2022-4, para o pagamento de inscrições no valor de R$ 3.800,00) 

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

PORTARIAS 

PORTARIA-SEGECEX Nº 4, DE 15 DE JULHO DE 2022 

Disciplina o Sistema de Gestão da Qualidade dos 
processos de controle externo no âmbito da 
Secretaria-Geral de Controle Externo. 

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no uso das atribuições conferidas 
pelo inciso III do art. 33 e pelo inciso X do art. 91 da Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020,  

considerando que a ISSAI 140 orienta as Entidades de Fiscalização Superiores a estabelecerem 

e manterem um sistema adequado de gestão da qualidade que abranja todo o trabalho que essas entidades 
executam; 

considerando que a ISSAI 140 estabelece que cada Entidade de Fiscalização Superior deve 
atentar para os riscos para a qualidade de seu trabalho e estabelecer um sistema de gestão da qualidade que 
esteja devidamente projetado para lidar com esses riscos;  

considerando que a ISSAI 140 estabelece que a capacidade da Entidade de Fiscalização 
Superior em assegurar a qualidade de um trabalho de controle externo deve ser considerada no processo de 
tomada de decisão;  

considerando que a Norma Internacional de Gestão da Qualidade (ISQM 1) orienta que as 
instituições que trabalham com auditoria estabeleçam sistema de gestão de qualidade baseado em riscos; 

considerando que a Norma Brasileira de Auditoria no Setor Público (NBASP 140) orienta os 

Tribunais de Contas a estabelecerem sistema de gestão da qualidade apropriado às suas competências e 
capazes de responder aos riscos de qualidade;  

considerando que o §3º do art. 1º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, evidencia a cadeia de 
responsáveis pela elaboração de instruções e relatórios; e 

considerando que a Resolução-TCU nº 287, de 12 de abril de 2017, que dispõe sobre a política 
de gestão de riscos do Tribunal de Contas da União, estabelece que as unidades básicas são instâncias 
responsáveis pelo Sistema de Gestão de Riscos, resolve: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) compreende o controle de qualidade e a 
asseguração da qualidade dos processos de controle externo no âmbito da Secretaria-Geral de Controle 

Externo (Segecex), bem como as políticas e procedimentos destinados à sua implementação e bom 
funcionamento, e observará o disposto nesta portaria e nas orientações gerais disponíveis no endereço 
eletrônico https://tcucloud.sharepoint.com/sites/SGQ, que contém o detalhamento de suas funcionalidades.  

Parágrafo único. As políticas e procedimentos de que trata o caput envolvem, dentre outros 
elementos, o gerenciamento de riscos e medidas mitigadoras; a responsabilidade da liderança pela 
qualidade; a implementação de requisitos éticos; as condições para a realização e continuidade dos 
trabalhos; a gestão de recursos humanos; o compromisso com o desempenho e monitoramento; e a 
promoção de uma cultura que reconheça que a qualidade é essencial para realização dos trabalhos. 

Art. 2º Para os fins desta portaria, consideram-se: 

I - objetivos de qualidade: resultados esperados relativos à qualidade de processos de controle 
externo ou outros componentes do SGQ, a serem definidos pelo Comitê de Gestão da Qualidade (CGQ); 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483508.
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II - gestão de riscos: atividades coordenadas para dirigir e controlar a organização no que se 
refere a riscos e a oportunidades, contemplando o estabelecimento do contexto, a identificação, a análise, a 
avaliação, o tratamento de riscos, a comunicação e consulta com partes interessadas, o monitoramento e a 

melhoria contínua; 

III - riscos de qualidade: riscos que afetam negativamente um ou mais objetivos de qualidade; 

IV - respostas aos riscos de qualidade: políticas ou procedimentos desenhados e implementados 
para tratar um ou mais riscos de qualidade; 

V - controle de qualidade: conjunto de medidas tomadas para garantir qualidade dos produtos 

dos processos de controle externo, como as atividades de controle pelo próprio auditor ou equipe de 
auditoria, revisão e supervisão dos trabalhos, sendo executado como parte integrante do processo; 

VI - asseguração da qualidade: avaliação periódica realizada por comissão independente com 
objetivo de verificar a efetividade do SGQ em garantir a qualidade dos processos de controle externo; e 

VII - asseguração razoável: nível de asseguração alto, mas não absoluto. 

CAPÍTULO II 
DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Art. 3º O SGQ tem por objetivo geral fornecer asseguração razoável de que: 

I - a Segecex e seu corpo técnico cumprem os padrões profissionais e os requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis; e 

II - as instruções e os relatórios técnicos emitidos pela Segecex apresentam qualidade 
apropriada. 

Parágrafo único. O SGQ buscará assegurar, em caráter amplo, a conformidade com normas 
legais, regulamentares e profissionais aplicáveis aos processos de controle externo. 

Art. 4º Compõem o SGQ: 

I - o Comitê de Gestão da Qualidade (CGQ): unidade colegiada permanente, composta pelos 
integrantes do Núcleo Estratégico de Controle Externo e presidida pelo Secretário-Geral de Controle 
Externo, que responde pelo SGQ como um todo. 

II - a Comissão de Asseguração da Qualidade (CAQ): comissão composta por auditores federais 
de controle externo, que estejam no exercício de atividade-fim, para, anualmente, emitir relatório de 

asseguração da qualidade dos processos de controle externo e do SGQ como um todo; 

III - as Unidades Técnicas, os auditores, as equipes de auditoria, supervisores, diretores e 
secretários, responsáveis pelo controle da qualidade no âmbito de suas atividades e pelo gerenciamento de 

riscos em seus processos de trabalho específico; e 

IV - a Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para o Controle Externo 

e o Combate à Corrupção (Soma), unidade de apoio ao CGQ, no gerenciamento, na avaliação e no 
monitoramento contínuo do SGQ; à CAQ na elaboração do relatório de asseguração; e às Unidades 
Técnicas no gerenciamento de riscos em seus processos de trabalho específicos. 

Seção I 

Da gestão de riscos de qualidade 

Art. 5º O SGQ se utiliza de sistemática de gestão de riscos de qualidade para alcançar seus 
objetivos de modo efetivo e eficiente, a qual consiste na realização das seguintes tarefas: 

I - estabelecer objetivos de qualidade; 

II - identificar e avaliar riscos de qualidade; 
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III - desenhar e implementar respostas aos riscos de qualidade; e 

IV - monitorar os riscos de qualidade e as respostas adotadas. 

Art. 6º Os riscos de qualidade serão geridos em três níveis: 

I - sistêmico: quando o risco de qualidade identificado é comum a alto número de processos de 

controle externo;  

II - em nível de processo: quando o risco de qualidade identificado é de um processo de controle 

externo específico; e 

III - em processo de trabalho específico da Unidade Técnica: quando o risco afeta 
especificamente os trabalhos de determinada Unidade Técnica. 

Art. 7º Os objetivos de qualidade, os riscos sistêmicos de qualidade e as respostas a esses riscos 

são propostos pela Soma e submetidos à apreciação da CGQ. 

§ 1º Os riscos sistêmicos de qualidade serão identificados e avaliados por intermédio de técnicas 

de diagnóstico. 

§ 2º Compete à Soma manter atualizado inventário de riscos de qualidade e mapa de processos 

de trabalho de controle externo, assim como elaborar relatório semestral de avaliação da qualidade dos 
processos de controle externo e de efetividade das medidas mitigadoras para os riscos significativos. 

§ 3º A CAQ, por intermédio do relatório de asseguração de qualidade, poderá contribuir para o 

monitoramento dos riscos de qualidade sistêmicos. 

§ 4º Os riscos de qualidade sistêmicos que se classifiquem como riscos-chave, nos termos da 

Portaria-TCU nº 247, de 16 de agosto de 2019, serão comunicados à Secretaria de Planejamento, 

Governança e Gestão (Seplan). 

Art. 8º A gestão dos riscos de qualidade em nível de processo observará metodologia proposta 
pela Soma e aprovada pelo CGQ. 

§ 1º Os processos de controle externo serão classificados em baixo, médio ou alto risco, de 

acordo com sua capacidade e probabilidade em afetar um ou mais objetivos de qualidade. 

§ 2º Compete às Coordenações-Gerais, considerando, entre outros elementos, a complexidade 

do objeto, os benefícios esperados, o ambiente de controle e o risco de detecção, classificar os processos de 

controle externo do tipo fiscalização sob sua responsabilidade quanto ao risco de qualidade. 

§ 3º Os demais processos de controle externo são classificados quanto ao risco de qualidade 
pelo dirigente da Unidade Técnica. 

§ 4º A classificação do processo de controle externo quanto ao risco de qualidade busca 

direcionar e racionalizar a utilização dos recursos organizacionais voltados à gestão da qualidade, o que 

implica, por exemplo, que trabalhos de mais alto risco de qualidade tenham reforço no controle de 

qualidade. 

§ 5º Após a definição inicial do risco, o processo de controle externo ainda poderá, por iniciat iva 

do dirigente da Unidade Técnica, ter sua classificação alterada se ocorrido algum fator que altere 
significativamente o cenário sob o qual o risco inicial foi aferido. 

§ 6º A classificação do processo de controle externo quanto ao risco de qualidade servirá como 

subsídio às seguintes atividades do SGQ: 

I - determinar a necessidade de adoção de respostas a riscos de qualidade no curso do processo 

de controle externo; 

II - selecionar processos de controle externo para asseguração de qualidade a cargo da CAQ; e 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483508.



BTCU Administrativo | Ano 55 | n° 134 | Quarta-feira, 20/07/2022 6

III - determinar os padrões de qualidade aplicáveis para revisão de qualidade ou asseguração de 
qualidade do processo de controle externo. 

Art. 9º Para os processos de trabalho de controle externo que sejam específicos de determinada 

Unidade Técnica, cabe àquela unidade manter atualizado o inventário de riscos e o mapa de processo, 
observando padrão estabelecido pela Soma. 

Parágrafo único. A Soma fornecerá apoio metodológico às Unidades Técnicas para o 
gerenciamento de riscos em seus processos de trabalho específicos.  

Seção II 

Das respostas aos riscos de qualidade 

Art. 10. As respostas a riscos de qualidade são adotadas em três níveis: 

I - sistêmico: quando a resposta ao risco de qualidade apresentar amplo impacto organizaciona l;  

II - em nível de processo: quando a resposta ao risco de qualidade direcionar-se a processo 
específico de controle externo; e 

III - em processo de trabalho específico da Unidade Técnica: quando a resposta ao risco de 
qualidade direcionar-se a processo de trabalho específico de uma Unidade Técnica. 

§ 1º Em quaisquer dos três níveis, considera-se que os mecanismos para o controle de qualidade 
são desenvolvidos em resposta aos riscos de qualidade. 

§ 2º O controle de qualidade de que trata o parágrafo 1° se desenvolve concomitantemente à 

realização das atividades que compõem os processos de controle externo, devendo os responsáveis 
aplicarem as medidas desenvolvidas para mitigação dos riscos que possam comprometer tais atividades. 

Art. 11. São respostas sistêmicas a riscos de qualidade as seguintes medidas: 

I - emissão de normas e padrões de qualidade;  

II - sistematização em solução de TI de procedimentos de fiscalização ou de instrução;  

III - automação de procedimentos de fiscalização ou de instrução;  

IV - serviços de apoio centralizados;  

V - política de recursos humanos; e 

VI - medidas de estímulo ao cumprimento dos requisitos éticos. 

Parágrafo único. O CGQ, quando verificada a necessidade, pode estabelecer outras respostas 

sistêmicas a riscos de qualidade. 

Art. 12. São respostas a riscos de qualidade em nível de processo as seguintes medidas: 

I - supervisão;  

II - listas de verificação de qualidade (checklists);  

III - revisão de qualidade;  

IV - capacitação (em caráter específico); e 

V - consulta a especialistas. 

Parágrafo único. As Coordenações-Gerais e as Unidades Técnicas podem adotar outras 

respostas a riscos de qualidade a nível de processo, quando verificada a necessidade. 

Art. 13. As Unidades Técnicas poderão utilizar respostas sistêmicas ou respostas em nível de 

processos para os riscos em seus processos de trabalho específicos, sem prejuízo de outros respostas que 
entender pertinentes. 
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Seção III 

Do monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade 

Art. 14. O monitoramento do SGQ tem por objetivo identificar eventuais deficiências no seu 

desenho e operação, bem como propor ações para aperfeiçoá-lo. 

Art. 15. Os seguintes instrumentos são utilizados no monitoramento do SGQ: 

I - indicadores de qualidade; 

II - sugestões de aperfeiçoamento formuladas pelas Unidades Técnicas; e 

III - asseguração da qualidade de processos de controle externo; 

§ 1º O CGQ poderá aprovar outros instrumentos para monitoramento do Sistema de Gestão da 
Qualidade. 

§ 2º Cabe à Soma operacionalizar a coleta de sugestões das Unidades Técnicas para 
aperfeiçoamento do SGQ a cada ciclo de monitoramento, que terá periodicidade anual. 

Art. 16. Os indicadores de qualidade serão propostos pela Soma e aprovados pelo CGQ. 

§ 1º Os indicadores de qualidade deverão, sempre que possível, ser consolidados por meio de 
extração de dados de sistemas informatizados corporativos. 

§ 2º Compete à Soma a consolidação dos indicadores de qualidade, exceto quando o indicador 
estiver estreitamente ligado à atividade executada por outra Unidade Técnica do TCU em caráter de 
exclusividade. 

Art. 17. A asseguração da qualidade dos processos de controle externo será realizada, 
anualmente pela Comissão de Asseguração da Qualidade (CAQ). 

§ 1º A asseguração da qualidade ocorre sobre os processos de controle externo cuja instrução 
de mérito ou relatório técnico tenha sido concluído pela Unidade Técnica no período de 1º de abril do ano 
anterior a 30 de março do ano em que ocorrem os trabalhos de asseguração.  

§ 2º A CAQ será formalmente instituída, a cada ciclo de monitoramento, para, no prazo máximo 
de 4 meses, emitir relatório de asseguração da qualidade, devendo se pronunciar no mínimo sobre: 

I - a qualidade dos processos de controle externo pertencentes à amostra representativa do 

universo de processos de controle externo realizados no período; 

II - as situações de maior gravidade identificadas em processos de controle externo que 

requeiram ação do Tribunal para reparar erro ocorrido; 

III - os resultados medidos pelos indicadores de qualidade; 

IV - a qualidade e abrangência dos indicadores de qualidade; 

V - a qualidade dos inventários de riscos; 

VI - a eficácia das respostas adotadas para os riscos significativos; 

VII - as sugestões de aperfeiçoamento do SGQ formuladas pelas Unidades Técnicas; 

VIII - a implementação das recomendações propostas em relatórios de asseguração de qualidade 
anteriores; e 

IX - a efetividade do SGQ como um todo, propondo, se for o caso, recomendações para 
melhoria do sistema. 

§ 3º Os membros da CAQ devem ser auditores federais de controle externo e estar em exercício 
na Segecex, com experiência em instrução processual ou na execução ou supervisão de fiscalizações nos 
últimos 5 anos.  
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§ 4º Os membros da CAQ, em número mínimo de três, serão indicados pelas respectivas 
Coordenações-Gerais. 

§ 5º A Soma proverá apoio operacional à CAQ para o desempenho de suas atribuições quando 

necessário. 

Art. 18. O relatório de asseguração de qualidade será submetido ao CGQ para apreciação e 

deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos pela CAQ. 

§ 1º Os resultados do relatório de asseguração da qualidade serão utilizados pela CGQ como 
subsídio para o exercício das seguintes atribuições: 

I - implementar ações para sanar deficiências do SGQ; 

II - garantir recursos para o funcionamento e operacionalização do SGQ; 

III - supervisionar e dirigir os trabalhos de asseguração da qualidade realizados pela CAQ; 

IV - divulgar ao público interno os resultados do SGQ; e 

V - comunicar à Presidência os resultados do SGQ e eventuais providências necessárias. 

§ 2º A Soma proverá apoio operacional ao CGQ para o desempenho de suas atribuições quando 
necessário. 

Art. 19. Os resultados dos trabalhos de asseguração da qualidade serão comunicados às 
Unidades Técnicas pela Segecex. 

§ 1º A comunicação com a unidade técnica, sem prejuízo de outras formas, deverá privilegiar 

a realização de reunião técnica. 

§ 2º Ao fornecer o retorno à Unidade Técnica, deve-se enfatizar a comunicação das 

oportunidades de melhoria sobre os processos de trabalho de controle externo da unidade. 

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LEONARDO RODRIGUES ALBERNAZ 
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SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE CONTROLE EXTERNO 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DAS SECRETARIAS DO TCU NOS ESTADOS 
 

SEC-AL 
 

PORTARIAS 

PORTARIA SEC-AL 02, DE 19 DE JULHO DE 2022. 

Designa servidores para realizarem, sem prejuízo de 
suas atribuições, ao levantamento de bens móveis, 

imóveis e intangíveis. 

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DE ALAGOAS, 
no exercício de suas competências regulamentares, 

Considerando a necessidade de se proceder ao levantamento dos bens móveis imóveis e 
intangíveis desta Secretaria, de acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, 
resolve: 

Art. 1.º Designar os servidores Margarida Bezerra Ferreira, Matrícula 2520-8, e Joel da Cunha 
Silva, Matrícula 3421-5, para realizarem, sem prejuízo de suas atribuições, o Inventário Anual de Bens 

Móveis e Imóveis do exercício de 2022, na forma estabelecida pelo Manual do Patrimônio, aprovado pela 
Portaria-TCU nº 307, de 11 de dezembro de 2014, dos bens móveis, imóveis e intangíveis desta Secretaria.  

Art. 2.º Fixar o período de 22/07 a 31/08/2022 para a conclusão dos trabalhos e conclusão do 

inventário. 

CLAUDIVAN DA SILVA COSTA 
Secretário 
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA 

- Concessão -  

Em 12 de julho de 2022  

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, regulamentada pelo 
Decreto nº 9.580/2018, e subdelegação de competência contida na Portaria-Segedam nº 4/2021.  

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor aposentado JORGE MENDES, matrícula 
TCU nº 1388-9, a isenção do recolhimento do imposto de renda a partir de 7/9/2020, em caráter definitivo.  

(TC 007.922/2022-1)  

EDUARDO ROMÃO RODOVALHO 
Secretário de Gestão de Pessoas  

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Autorização - 

Em 19 de julho de 2022 

AUTORIZO, conforme subdelegação de competência constante da Portaria-Segep 8, de 
5/1/2021, no processo de interesse do servidor FREDERICO GUILHERME TRINDADE DE 

CARVALHO / TEFC / 2399-0, a averbação dos tempos de contribuição abaixo relacionados, na forma 
proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV. 

DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FUNDAMENTO LEGAL FINALIDADE 

Banco Auxiliar S.A. em 

liquidação 

Atividade 

Privada 

10/1/1983 a 

3/6/1985 

876 

dias 

Art. 103, inciso V, da Lei 

8.112/90 

Aposentadoria e 

disponibilidade 
Itaú Unibanco S.A. 

25/11/1985 a 

26/1/1987 

428 

dias 

Sysdata Processamento de 

Dados Ltda. 

1º/4/1988 a 

9/11/1989 

588 

dias 

 

(TC-012.566/2022-5) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LIMA 
Diretora Substituta 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 19 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, 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 HEVERSSON JACOB DE AMORIM, matrícula 10602-0, para substituir, no(a) 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratações/Selip, o(a) Gerente de Processo, código FC-3, BRUNO 

PINTO DE MORAES, matrícula 10606-2, nos seus afastamentos eventuais a partir de 21/7/2022. 

(Número de controle: 5504) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 

Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 19 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, 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 LEANDRO GOMES DE FREITAS, matrícula 10205-9, para substituir, no(a) 2ª 

Diretoria da SecexFinanças/SecexFinanças, o(a) Diretor, código FC-4, MARCOS ALBERTO WAGNER 

DE OLIVEIRA, matrícula 10671-2, nos seus afastamentos eventuais a partir de 20/7/2022. 

(Número de controle: 5489) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 

Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 19 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, 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: 
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DESIGNAR DIEGO PADILHA DE SIQUEIRA MINEIRO, matrícula 41300-3, para 
substituir, no(a) Gabinete do Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO, o(a) Assessor de 
Ministro-Substituto, código FC-5, JOSÉ EMANOEL MONTEIRO, matrícula 3837-7, no período de 

20/7/2022 a 18/8/2022, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 5496) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 19 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, 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 SIMONE MARIA BARBOSA FERREIRA, matrícula 4069-0, para substituir, 
no(a) Assessoria da SEC-SP/SEC-SP, o(a) Assessor, código FC-3, EVANDRO DE CARVALHO 

BULCAO VIANNA, matrícula 3108-9, no período de 25/7/2022 a 10/8/2022, em virtude do afastamento 
legal deste(a). 

(Número de controle: 5497) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 19 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, 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 HELTON FABIANO GARCIA, matrícula 8656-8, para substituir, no(a) Diretoria 
de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais/Sesouv, o(a) Diretor, código FC-4, JETRO 

COUTINHO MISSIAS, matrícula 10208-3, no período de 8/8/2022 a 12/8/2022, em virtude do afastamento 
legal deste(a). 

(Número de controle: 5506) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Diretora Substituta da Dilpe 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 19 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, 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 HELTON FABIANO GARCIA, matrícula 8656-8, para substituir, no(a) Diretoria 
de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais/Sesouv, o(a) Diretor, código FC-4, JETRO 

COUTINHO MISSIAS, matrícula 10208-3, no período de 25/7/2022 a 5/8/2022, em virtude do afastamento 
legal deste(a). 

(Número de controle: 5505) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Diretora Substituta da Dilpe 

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

- Reformulação - 

Em 19 de julho de 2022 

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 da servidora ANA CAROLINA DYTZ FAGUNDES DE 

ORAES / TEFC / 5846-7, a concessão da licença para capacitação publicada no BTCU nº 121/2022, 
referente à 1ª parcela do 3º quinquênio, com período de fruição de 08/08/2022 a 04/11/2022, para que 
considere os cursos relacionados abaixo e não como constou:  

 Aprendendo a aprender - Bárbara Oakley- Coursera;  

 Mindfulness para red da ansiedade no trabalho ENAP;  

 Desenvolvimento de Objetos e Atividades de Aprendizagem - ENAP; 

 Estratégias de metodologias ativas - ENAP; 

 Autoconhecimento e motivação - ENAP; 

 Estilos de aprendizagem - ENAP; 

 Primeiros passos para uso de Linguagem Simples - ENAP. 

(Solicitação Cesp nº 28.064) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LIMA 
Chefe do SCV 
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LICENÇA PATERNIDADE 

- Concessão - 

Em 19 de julho de 2022 

FUNDAMENTO LEGAL: § 1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória s; 
art. 1º da Lei nº 11.770, de 9/9/2008, alterada pela Lei nº 13.257, de 8/3/2016; Portaria-TCU nº 464, de 

24/10/2017; e subdelegação de competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

CONCEDO, no processo de interesse do servidor RODRIGO DE CARVALHO PIRES / TEFC 
/ 10082-0, a licença-paternidade por 5 (cinco) dias, no período de 14/07/2022 a 18/07/2022, com 

prorrogação por 15 (quinze) dias, no período de 19/07/2022 a 02/08/2022. 

(Solicitação Cesp nº 28357) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  

SERVIÇO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS 
 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

- Deferimento - 

Em 19 de julho de 2022 

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 

JOSÉ MARIA RODRIGUES FERNANDES / AUFC / 9463-3 
******** ********** FERNANDES / FILHO(A) 

******* ********** FERNANDES / FILHO(A) 
16/07/2022  

 

(Solicitação Cesp nº 28365) 

LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI 
Chefe do SGF 

 

INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

- Deferimento - 

Em 19 de julho de 2022 

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): 
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NOME/MATRÍCULA DEPENDENTE/VÍNCULO DATA INICIAL 

LEANDRO FARIA FERNANDES / AUFC / 11096-5 ***** ******* ***** FERNANDES / FILHO(A) 19/07/2022  

 

(Solicitação Cesp nº 28399) 

LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI 

Chefe do SGF 

 

INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

- Deferimento - 

Em 19 de julho de 2022 

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 

RICARDO DE ABREU RESENDE / AUFC / 10231-8 ******* ******** ***** RESENDE / FILHO(A) 18/07/2022  

 

(Solicitação Cesp nº 28378) 

LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI 
Chefe do SGF 

 

INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

- Deferimento - 

Em 19 de julho de 2022 

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 

RODRIGO DE CARVALHO PIRES / TEFC / 10082-0 ******** ******** PIRES / FILHO(A) 15/07/2022  

 

(Solicitação Cesp nº 28360) 

LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI 
Chefe do SGF 
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DIRETORIA DE SAÚDE 
 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE  

-Deferimento-  

FUNDAMENTO LEGAL: arts. 202 a 204, c/c art. 82 da Lei nº 8.112/1990, e na subdelegação 
de competência contida na Portaria-Segep nº 8/2021, art. 3º, inciso I, alínea "a".  

DEFERINDO, nos prontuários periciais de interesse dos servidores abaixo relacionados, os 
pedidos de concessão de licença para tratamento de saúde, na forma proposta pelo Serviço de Perícia em 
Saúde - SPS.  

Em 20 de Julho de 2022  

Servidor Matrícula Início Término 

ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA DE MEDEIROS 6557-9 29/06/2022 05/07/2022 

ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA DE MEDEIROS 6557-9 06/07/2022 08/07/2022 

RENATO KANEMOTO 4591-8 18/07/2022 22/07/2022 

JOÃO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO 3644-7 18/07/2022 19/07/2022 

RUBENS SÉRGIO TEIXEIRA PIMENTEL 5653-7 18/07/2022 22/07/2022 

JANAÍNA MARTINS DO NASCIMENTO 9797-7 18/07/2022 20/07/2022 

PAULO AVELINO BARBOSA SILVA 711-0 19/07/2022 21/07/2022 

ALEXANDRE JOSÉ CAMINHA WALRAVEN 3463-0 06/07/2022 20/07/2022 

 

JÚLIA POUBEL COELHO 
Diretora da Dsaud 

 

LICENÇAS POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA  

-Deferimento-  

FUNDAMENTO LEGAL: § 1º do art. 81, c/c os §§ e caput do art. 83 e com o art. 82, todos da 
Lei nº 8.112/90; e na subdelegação de competência contida na Portaria-Segep nº 8/2021, art. 3º, inciso I, 

alínea "b".  

DEFERINDO, nos prontuários periciais de interesse dos servidores abaixo relacionados, os 
pedidos de concessão de licença para tratamento de saúde, na forma proposta pelo Serviço de Perícia em 

Saúde - SPS.  

Em 20 de Julho de 2022  

Servidor Matrícula Início Término 

ALLAN KARDEC PEGORARO 3557-2 20/06/2022 24/06/2022 

ALLAN KARDEC PEGORARO 3557-2 27/06/2022 01/07/2022 

ALEXANDRE DE SOUSA E SILVA 11537-1 28/06/2022 04/07/2022 

EDISON WATANABE 4224-2 05/07/2022 08/07/2022 

THIAGO MACIEL DE AGUIAR 6555-2 04/07/2022 08/07/2022 
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Servidor Matrícula Início Término 

RAFAEL FARIA BRAGA 8088-8 11/07/2022 12/08/2022 

ALLAN KARDEC PEGORARO 3557-2 11/07/2022 15/07/2022 

FLAVIANO LUIZ PEIXOTO RABELLO 3398-7 15/07/2022 15/07/2022 

 

JÚLIA POUBEL COELHO 
Diretora da Dsaud 

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 22, 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 18 de julho de 2022 

FAVORECIDO OBJETO EXERCÍCIO VALOR PROCESSO 

Brasilmed Auditoria Médica e 

Serviços SS Ltda 

Pagamento da fatura nº 41219, peça nº 58, 

referente ao 1º Termo de Apostilamento ao 

Contrato nº 10/2020, cujo objeto é a prestação de 

serviços especializados de medicina e segurança 

do trabalho 

2021 R$ 646,10 TC 042.011/2021-3 

 

JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE 
Secretário Substituto da Secof 
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SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO 

PORTARIAS 

PORTARIA-SENGE Nº 8, DE 17 DE MAIO DE 2022. 

Altera o Anexo Único da Portaria-Senge nº 5, de 18 
de abril de 2022, que dispõe sobre a fiscalização dos 

contratos de natureza continuada e de cessão de área 
de responsabilidade da Diretoria de Manutenção 

Predial (Diman/Senge). 

O SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO, no uso de suas atribuições 
regulamentares, e com fundamento no disposto nos arts. 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na Portaria-TCU nº 444, de 28 de dezembro 

de 2018, no art. 1º, incisos II e XVIII da Portaria-Segedam nº 6, de 6 de janeiro de 2021, resolve: 

Art. 1º O Anexo Único à Portaria-Senge nº 5, de 18 de abril de 2022, passa a vigorar acrescido 

da redação que lhe é dada no Anexo Único a esta portaria. 

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

CARLOS ROBERTO CAIXETA 

Secretário  

ANEXO ÚNICO À PORTARIA-SENGE Nº 8, DE 17 DE MAIO DE 2022 

ITEM 
CONTRATO 

Nº/ANO 
FORNECEDOR OBJETO FISCAIS TÉCNICOS 

XVII 01/2022 CLARO S.A. 

Cessão de uso de área localizada no terraço 
dos Edifícios Sede e Anexo III do TCU, para 

a instalação de Estação Rádio Base (ERB), 

bem como de áreas internas diversas nas 

dependências do TCU em Brasília DF, para a 

implantação de sistema indoor de distribuição 
de sinal de telefonia celular. 

ANTONIO MENDES DE SOUZA, 2997-1 
JOEL RODRIGUES SANTIAGO, 3019-8 

JOSÉ PEREIRA MOTA FILHO, 2998-0 

CLEIBER GOMES SIQUEIRA, 2790-1  

MARCOS FONTANELLA DE SOUZA, 

11532-0 
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