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GABINETES DE AUTORIDADES 
  

PROCURADORA-GERAL CRISTINA MACHADO 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-MP/TCU Nº 09, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Dispõe sobre a atividade de ouvidoria e o 
processamento das demandas remetidas ao Ministér io 
Público junto ao Tribunal de Contas da União. 

A PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, com fulcro nos artigos 81 e 82, caput, da Lei nº 8.443/1992, c/c o Regimento 

Interno do Tribunal de Contas da União, RESOLVE: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O recebimento, a triagem e o atendimento de demandas encaminhadas ao Ministé r io 
Público junto ao TCU devem respeitar o disposto nesta Portaria, observada a legislação vigente. 

Art. 2º A atividade de Ouvidoria, vinculada à Procuradoria-Geral, tem por objetivo promover a 
interlocução com o cidadão, garantir a transparência e assegurar o devido encaminhamento às demandas 
endereçadas ao Ministério Público junto ao TCU. 

Parágrafo único. A gestão da atividade disposta no caput deve ser operacionalizada de forma 
integrada com a Ouvidoria do Tribunal de Contas da União e observar as seguintes diretrizes: 

I - presteza no atendimento; 

II - informação como direito fundamental do cidadão; 

III - garantia de sigilo; e 

IV - clareza e objetividade nas comunicações. 

Art. 3º Para os fins desta Portaria, entende-se por: 

I - demanda: comunicação feita, por pessoa física ou jurídica, ao Ministério Público junto ao 
TCU, por meio de manifestação ou de pedido de acesso à informação; 

II - manifestação: demanda encaminhada ao Ministério Público junto ao TCU que contenha 

sugestão, elogio, reclamação, solicitação, requisição, comunicação de indícios de irregularidade ou que 
verse sobre conduta funcional de Membro; 

III - pedido de acesso à informação: demanda formulada com fundamento na Lei 
nº 12.527/2011; 

IV - recebimento provisório: registro de entrada da demanda em sistema informatizado; 

V - análise preliminar: etapa em que se examina, sumariamente, a correlação com as atribuições 
do Ministério Público junto ao TCU, com vistas ao recebimento definitivo; 

VI - recebimento definitivo: confirmação do registro provisório, após a análise preliminar; e 

VII - triagem: conjunto de procedimentos realizados após o recebimento definivo com vistas a 
esclarecer o conteúdo das demandas e a viabilizar os atos de classificação e distribuição. 
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CAPÍTULO II 
DO RECEBIMENTO E DA TRIAGEM DAS DEMANDAS 

Art. 4º Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode formular demanda ao Ministério Público junto 

ao TCU por intermédio do canal de ouvidoria ou pelo serviço de protocolo eletrônico, disponíveis na página 
reservada ao Ministério Público junto ao TCU. 

Parágrafo único. O uso do e-mail institucional não substitui os canais de Ouvidoria e do serviço 
de protocolo eletrônico definidos para recebimento de demandas, devendo ser recomendada aos usuários a 
utilização dos canais apropriados. 

Art. 5º São demandas passíveis de encaminhamento ao Ministério Público junto ao TCU: 

I - manifestações; e  

II - pedidos de acesso à informação.  

Parágrafo único. As demandas que contiverem pedido de orientação sobre matéria de controle 
externo devem ser direcionadas exclusivamente à Ouvidoria do Tribunal de Contas da União, consoante 

normativos aplicáveis à espécie.  

Art. 6º Após o recebimento provisório, a demanda deve ser submetida a análise preliminar no 

âmbito da Procuradoria-Geral.  

§ 1º Demandas que tiverem correlação com as atribuições do Ministério Público junto ao TCU 
devem ser recebidas definitivamente; 

§ 2º Demandas que digam respeito estritamente às atividades do Tribunal de Contas da União 
devem ser redirecionadas à sua unidade de Ouvidoria. 

§ 3º Demandas repetidas, com conteúdo vazio, ininteligíveis, encaminhadas a diversos 
destinatários ou que não sejam relacionadas às atribuições do Ministério Público junto ao TCU devem ser 
arquivadas, com o respectivo registro em sistema eletrônico. 

§ 4º A relação das demandas arquivadas deve ser disponibilizada às unidades do Ministé r io 
Público junto ao TCU, em sistema eletrônico. 

Seção I 

Das Manifestações 

Art. 7º Realizado o recebimento definitivo, as manifestações devem ser classificadas, de acordo 

com o conteúdo, em: 

I - matéria administrativa: relacionadas às atividades de natureza administrativa e 
organizacional desenvolvidas no âmbito do Ministério Público junto ao TCU; 

II - matéria interna: relacionadas a indícios de irregularidades havidas no âmbito do Ministé r io 
Público junto ao TCU ou que se refiram à conduta funcional de seus Membros; e 

III - matéria externa: relacionadas a indícios de irregularidades na Administração Pública 
Federal e que estejam na esfera de atuação do Ministério Público junto ao TCU. 

§ 1º As manifestações classificadas no inciso I devem ser encaminhadas à Procuradoria-Gera l 

com vistas à adoção das providências cabíveis ou ao aperfeiçoamento da prestação de serviços à sociedade.  

§ 2º As manifestações classificadas no inciso II devem ser encaminhadas à Procuradoria-Gera l, 

salvo as que se refiram à conduta funcional de Membro, as quais devem ser encaminhadas à Corregedoria 
do Ministério Público junto ao TCU. 

§ 3º As manifestações classificadas no inciso III devem ser objeto de exame de qualificação 

acerca da fundamentação e representatividade de seu conteúdo, nos termos de normativo específico. 
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Art. 8º A identificação do autor de manifestação não deve ser exigida e, quando disponíve l, 
pode ser mantida em sigilo até decisão definitiva. 

Seção II 

Dos Pedidos de Acesso à Informação 

Art. 9º Os pedidos de acesso à informação devem ser dirigidos ao Procurador-Geral e se referir 

estritamente ao âmbito de atuação administrativa e institucional do Ministério Público junto ao TCU. 

Parágrafo único. O processamento dos pedidos de acesso à informação deve observar o disposto 
na Lei nº 12.527/2011. 

CAPÍTULO III 
DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 

Art. 10. A Procuradoria-Geral deve, quando couber, responder prontamente ao demandante, 
caso disponha de dados para o atendimento. 

§ 1º Na hipótese de a Procuradoria-Geral não dispor de elementos suficientes para o pleno 

atendimento da demanda, deve requisitá- los às unidades do Ministério Público junto ao TCU, fixando prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

§ 2º A unidade requisitada deve comunicar tempestivamente quando entender que a matéria 
não é de sua atribuição ou que não possui os dados. 

Art. 11. Prescinde de resposta a demanda encaminhada pela Procuradoria-Geral às unidades do 

Ministério Público junto ao TCU apenas para ciência, salvo se adotadas providências associadas. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 12. Devem ser adotadas medidas de segurança e salvaguarda na constituição, organização 
e tramitação de demandas que contenham informações com restrição de acesso, sem prejuízo da adoção 

das diretrizes da Política Corporativa de Segurança da Informação utilizada no âmbito do Tribunal de 
Contas da União. 

Art. 13. Demandas que contenham informações classificadas na origem como sigilosas, quando 

do envio ao Ministério Público junto ao TCU, devem estar acompanhadas da indicação objetiva da hipótese 
de restrição de acesso, bem assim do responsável pela classificação. 

Parágrafo único. Na ausência dos elementos referidos no caput, a informação deve ser 
considerada de acesso público. 

Art. 14. Cabe à unidade responsável pelo processamento das demandas assegurar a devida 

proteção à informação classificada como sigilosa, bem como à de natureza pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 15. Pedidos de agendamento de audiência, informação processual e apresentação de 
memoriais devem ser encaminhados diretamente ao gabinete de assessoramento ao Membro. 

Art. 16. Casos omissos ou supervenientes devem ser dirimidos pelo Procurador-Geral. 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 
Procuradora-Geral 
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PORTARIA-MP/TCU Nº 10, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Dispõe sobre o tratamento das manifestações sobre 
matéria externa e a autuação e processamento das 

Notícias de Fato no âmbito do Ministério Público 
junto ao TCU. 

A PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, com fulcro nos artigos 81 e 82, caput, da Lei nº 8.443/1992, e nos termos da Lei 
Complementar nº 75/1993, RESOLVE: 

CAPÍTULO I 
DAS MANIFESTAÇÕES SOBRE MATÉRIA EXTERNA 

Art. 1º As manifestações que relatem indícios de irregularidades na Administração Pública 
Federal, colhidas de ofício ou encaminhadas ao Ministério Público junto ao TCU, e que possam ensejar sua 
atuação funcional, devem ser registradas em sistema informatizado e classificadas como manifestação sobre 

matéria externa.  

Parágrafo único. É facultado ao Membro encaminhar manifestação sobre matéria externa por 

ele recebida à Procuradoria-Geral, para processamento. 

Art. 2º As manifestações apresentadas perante o Ministério Público junto ao TCU devem ser 
objeto de exame de qualificação, que deve dispor acerca da atribuição funcional sobre a matéria, da 

existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada e da suficiência dos elementos 
apresentados, de modo a fundamentar o arquivamento ou o processamento. 

Art. 3º Quando o exame de qualificação não recomendar o processamento da manifestação no 
âmbito do Ministério Público junto ao TCU, considerando aspectos relacionados a risco, materialidade, 
oportunidade ou relevância, pode ser promovido: 

I - o arquivamento sumário, acompanhado de sucinta motivação; ou  

II - o compartilhamento com o Tribunal de Contas da União, quando o conteúdo for 
potencialmente útil ao planejamento de suas ações de controle, com o subsequente arquivamento.  

§ 1º Deve ainda ser objeto de arquivamento manifestação tida por incompreensível ou que não 
configure lesão ou ameaça de lesão a interesse público tutelado pelo Ministério Público junto ao TCU. 

§ 2º A relação das manifestações sobre matéria externa arquivadas após o exame de qualificação 
deve ser disponibilizada às unidades do Ministério Público junto ao TCU em sistema eletrônico. 

Art. 4º Quando o objeto da manifestação apresentada já estiver sendo tratado em processo de 

controle externo ou em processo administrativo no âmbito do Ministério Público junto ao TCU, deve ser 
esta encaminhada, por prevenção, ao respectivo Membro atribuído nos autos. 

Art. 5º A manifestação sobre matéria externa redigida em linguagem clara e objetiva e que tenha 
reconhecida a representatividade e fundamentação de seu conteúdo deve ser caracterizada, após o exame 
de qualificação, como Notícia de Fato. 

Parágrafo único. Verificados os elementos dispostos no caput, deve ser autuado processo 
administrativo da subclasse “MPTCU - Ações de Ouvidoria, incluídas as Notícias de Fato” e juntadas as 
evidências apresentadas. 

Art. 6º É vedada a divulgação da autoria de manifestação relativa a indícios de irregularidades, 
quando solicitado o sigilo da fonte. 
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CAPÍTULO II 
DAS NOTÍCIAS DE FATO 

Art. 7º O processo relacionado à Notícia de Fato pode ser autuado: 

I - pela Procuradoria-Geral, em face de manifestação sobre matéria externa encaminhada ao 
Ministério Público junto ao TCU; ou 

II - de ofício, por qualquer Membro.  

§ 1º O processo autuado consoante o inciso I deve ser atribuído aos Membros por sorteio, salvo 
em situações excepcionais devidamente motivadas. 

§ 2º O processo autuado consoante o inciso II deve ser atribuído diretamente ao Membro e por 
este conduzido. 

§ 3º O processo que cuidar de matéria de competência exclusiva do Procurador-Geral deve ser 
diretamente a ele atribuído. 

Art. 8º O Membro do Ministério Público junto ao TCU, de posse das informações acostadas 
aos autos, pode complementá- las, solicitando informações adicionais ao noticiante ou às unidades do 
Ministério Público junto ao TCU, que sejam imprescindíveis ao saneamento dos autos. 

Parágrafo único. As solicitações de informações adicionais devem ser encaminhadas fixando -
se prazo de, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis para atendimento, prorrogável mediante pedido justificado. 

Art. 9º É vedada, no bojo do processo relacionado à Notícia de Fato, a expedição de requisição 
de informações externas. 

Parágrafo único. A requisição de informações externas, documentos ou outros elementos 
informadores à atuação funcional do Membro do Ministério Público junto ao TCU, quando necessária, deve 
ser precedida da instauração de Procedimento de Apuração Preliminar, observado normativo próprio 
aplicável à espécie. 

Art. 10. A Notícia de Fato deve ser apreciada no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do ato de 
atribuição do processo ao Membro, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.  

Art. 11. Encerrada a apreciação, o Membro atribuído no processo pode: 

I - representar ao Tribunal de Contas da União; 

II - compartilhar as informações com o Tribunal de Contas da União, quando o objeto já estiver 
sendo tratado em processo de controle externo ou quando o conteúdo for potencialmente útil ao 
planejamento de suas ações de controle; 

III - compartilhar as informações com órgãos, entidades ou autoridades competentes para 
adoção das providências de sua alçada;  

IV - remeter a Membro atribuído em processo administrativo do Ministério Público junto ao 
TCU relacionado ao mesmo objeto; 

V - instaurar Procedimento de Apuração Preliminar, quando as informações apresentadas forem 
insuficientes para apreciação do aludido fato, com o respectivo encerramento e apensamento do processo 

da Notícia de Fato que lhe tenha originado, observado normativo próprio aplicável à espécie; ou 

VI - arquivar os autos, mediante despacho fundamentado, quando, dentre outras situações: 

a) a matéria não for de atribuição do Ministério Público junto ao TCU; 

b) a matéria já tenha sido apreciada no âmbito do Ministério Público junto ao TCU ou em 
processo de controle externo;  

c) o fato noticiado não configurar irregularidade ou a lesão ao bem jurídico tutelado for 
manifestamente insignificante, consoante jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 
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d) a Notícia de Fato for desprovida de elementos de prova ou de informações necessárias para 
apuração; ou 

e) a análise conclusiva, considerados aspectos relacionados a risco, materialidade, oportunidade 

ou relevância, não recomendar a continuidade da apuração. 

§ 1º Exauridas as análises técnicas e tendo cumprido o objetivo para o qual foi constituído, o 

processo deve ser encerrado e disponibilizado para consulta no âmbito do Ministério Público junto ao TCU.  

§ 2º Na hipótese do inciso VI, qualquer Membro pode solicitar ao Procurador-Geral, mediante 
pedido fundamentado, o desarquivamento e a atribuição direta do processo, com vistas ao prosseguimento 

da apreciação, renovado o prazo estabelecido nesta Portaria para o novo processamento. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 12. O processo relativo a Notícia de Fato não se confunde com o processo de controle 
externo de denúncia.  

Art. 13. A autuação de processo de Notícia de Fato não é condição de procedibilidade de 
Representação perante o Tribunal de Contas da União. 

Art. 14. Não é cabível intervenção ou recurso nos processos previstos nessa Portaria.  

Art. 15. É facultada a concessão de vista e cópia dos autos dos processos relacionados nesta 
Portaria, mediante petição dirigida ao Membro atribuído nos autos.  

Art. 16. Cabe à unidade responsável pelo processamento assegurar a devida proteção à 
informação classificada como sigilosa, bem como à de natureza pessoal, observada a sua disponibilidade, 

autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.  

Art. 17. Para os fins desta Portaria aplicam-se os conceitos de risco, materialidade, oportunidade 
e relevância utilizados no Tribunal de Contas da União. 

Art. 18. Casos omissos ou supervenientes devem ser dirimidos pelo Procurador-Geral. 

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 

 

PORTARIA-MP/TCU Nº 11, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Dispõe sobre o Procedimento de Apuração Preliminar 
no âmbito do Ministério Público junto ao TCU. 

A PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, com fulcro nos artigos 81 e 82, caput, da Lei nº 8.443/1992, e nos termos da Lei 
Complementar nº 75/1993, RESOLVE: 

CAPÍTULO I 
DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º O Procedimento de Apuração Preliminar, de natureza facultativa, administrativa e 
unilateral, visa à coleta de elementos de convicção necessários à atuação do Membro perante o Tribunal de 
Contas da União, no exercício das atribuições funcionais outorgadas pelo ordenamento jurídico. 
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Parágrafo único. A instauração do procedimento administrativo aludido no caput é condição 
necessária à requisição de informações externas, inclusive cópia de documentos ou processos. 

Art. 2º O Procedimento de Apuração Preliminar pode ser instaurado por qualquer Membro, em 

decorrência de informações de que tenha conhecimento ou da apreciação de Notícia de Fato. 

Art. 3º O Procedimento de Apuração Preliminar deve ser instaurado mediante Termo de 

Instauração próprio, que deve conter: 

I - a delimitação de seu objeto; 

II - os fatos que se pretende aprofundar ou elucidar; e  

III - o prazo para conclusão.  

Parágrafo único. Para o processamento da apuração deve ser autuado processo da subclasse 

“MPTCU - Procedimento de Apuração Preliminar, requisição de documentos e informações em geral”, 
atribuído diretamente ao Membro que o instaurou. 

Art. 4º A requisição de informações externas, documentos ou outros elementos informadores à 

atuação funcional do Membro, quando necessária, deve ser formalizada por Ofício de Requisição, que deve 
conter o número do processo específico autuado para este fim. 

§ 1º A requisição destinada a instruir o Procedimento de Apuração Preliminar deve fixar prazo 
de, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis para atendimento, prorrogável mediante pedido justificado. 

§ 2º O atendimento à requisição disposta no caput deve ser realizado por intermédio do 

Protocolo Eletrônico do Tribunal de Contas da União. 

Art. 5º Identificada a necessidade de apuração de objeto diverso do inicialmente delimitado, 

deve ser aditado o conteúdo do Termo de Instauração inicialmente formalizado, por despacho nos próprios 
autos, ou extraídas as peças para instauração de novo procedimento. 

Art. 6º Encerrada a apuração, o Membro atribuído no processo pode: 

I - representar ao Tribunal de Contas da União; 

II - compartilhar as informações com o Tribunal de Contas da União, quando o objeto já estiver 
sendo tratado em processo de controle externo ou quando o conteúdo for potencialmente útil ao 

planejamento de suas ações de controle; 

III - compartilhar as informações com órgãos, entidades ou autoridades competentes para 

adoção das providências de sua alçada;  

IV - remeter a Membro atribuído em processo administrativo do Ministério Público junto ao 
TCU relacionado ao mesmo objeto; ou 

V - arquivar os autos, mediante despacho fundamentado, quando, dentre outras situações: 

a) a matéria não for de atribuição do Ministério Público junto ao TCU; 

b) a matéria já tenha sido apreciada no âmbito do Ministério Público junto ao TCU ou em 
processo de controle externo; ou 

c) a análise conclusiva, considerados aspectos relacionados a risco, materialidade, oportunidade 

ou relevância, não recomendar a continuidade da apuração. 

§ 1º Exauridas as análises técnicas e cumprido o objetivo para o qual foi constituído, o processo 

deve ser encerrado e disponibilizado para consulta no âmbito do Ministério Público junto ao TCU. 

§ 2º Na hipótese do inciso V, qualquer Membro pode solicitar ao Procurador-Geral, mediante 
pedido fundamentado, o desarquivamento e a atribuição direta do processo, com vistas ao prosseguimento 

da apuração, renovado o prazo estabelecido nesta Portaria para o novo processamento. 
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Art. 7º O Procedimento de Apuração Preliminar deve ser concluído no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, prorrogável, por igual período, uma única vez, em despacho motivado. 

Art. 8º O Procedimento de Apuração Preliminar pode ser reaberto, no prazo máximo de 6 (seis) 

meses após o seu encerramento, diante de novos elementos ou para apurar fato novo correlato.  

Parágrafo único. Transcorrido o prazo estabelecido no caput, deve ser instaurado novo 

procedimento, sem prejuízo das evidências já colhidas. 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 9º A instauração de Procedimento de Apuração Preliminar não é condição de 
procedibilidade de Representação perante o Tribunal de Contas da União. 

Art. 10. Não é cabível intervenção ou recurso nos procedimentos previstos nesta Portaria. 

Art. 11. É facultada a concessão de vista e cópia dos autos dos processos relacionados nesta 
Portaria, mediante petição dirigida ao Membro atribuído nos autos. 

Art. 12. Cabe à unidade responsável pelo procedimento previsto nesta Portaria assegurar a 
devida proteção à informação classificada como sigilosa, bem como à de natureza pessoal, observada a sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 13. O acesso aos autos e a habilitação de serviços de protocolo eletrônico, conforme o caso, 
exigem a realização de cadastro prévio no Portal TCU e credenciamento específico para a devida 

identificação do solicitante, nos termos regulamentados pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 14. Para os fins desta Portaria aplicam-se os conceitos de risco, materialidade, oportunidade 

e relevância utilizados no Tribunal de Contas da União. 

Art. 15. Casos omissos ou supervenientes devem ser dirimidos pelo Procurador-Geral. 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 
Procuradora-Geral 
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COMISSÕES, COMITÊS E CONSELHOS 
  

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO GERAL 

ORDENS DE SERVIÇO 

ORDEM DE SERVIÇO-CCG Nº 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Constitui grupo de trabalho com o objetivo de 
elaborar a prestação de contas do Tribunal de Contas 
da União referentes ao exercício de 2020. 

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 que a prestação de contas do Tribunal de Contas da União deve refletir as ações 
realizadas por todas as áreas do Tribunal; 

Considerando que a prestação de contas dos gestores públicos deve conter elementos e 
demonstrativos que evidenciem a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais, bem como o 
resultado das ações empreendidas pelos administradores e responsáveis para cumprir os objetivos 
estabelecidos para a unidade prestadora de contas; e 

Considerando a necessidade de definição dos elementos que integram a prestação de contas, 
consoante o disposto no art. 8º da Instrução Normativa-TCU nº 84, de 22 de abril de 2020, resolve: 

Art. 1º Fica instituído grupo de trabalho, com duração de 18/2/2021 a 31/3/2021, para elaborar 
a prestação de contas do Tribunal de Contas da União referente ao exercício de 2020.  

Art. 2º Integram o grupo de trabalho, sob coordenação do primeiro, os seguintes servidores:  

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

AUFC Benjamim Lima Júnior, matr. 5040-7 
TEFC Patrícia Guimarães Eichler, matr. 2538-0 Adgedam 

AUFC Elieser Cavalcante da Silva, matr. 3526-2 

AUFC Humberto Duraes Versiani, matr. 3118-6 TEFC Claudio Alves Ramos, matr. 6027-6 Secof 

AUFC Eduardo Favero, matr. 7.637-6 AUFC Antonio Alves de Carvalho Neto, matr. 5657-0 Segecex 

AUFC Marcus Vinicius Goulart Gonzaga Neto, matr. 9982-1 AUFC Leonard Renne Guimaraes Lapa, matr. 5.100-4 Seplan 

TEFC Fábio Gomes França, matr. 6.192-1 TEFC Alexandre França de Araújo, matr. 3382-0 Secom 
  

§ 1º A participação dos servidores no grupo será efetuada com dedicação parcial e sem prejuízo 
do exercício das respectivas atribuições e funções de confiança, com exceção do coordenador do grupo, 
que atuará em regime de dedicação integral. 

§ 2º Os servidores suplentes atuarão nos casos de impedimento do titular. 

Art. 3º O produto a ser entregue pelo grupo consistirá na minuta do Relatório de Gestão, bem 
como na disponibilização, no Portal do Tribunal de Contas da União na Internet, das informações 
solicitadas no art. 8º da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020. 

§ 1º A versão final da minuta do Relatório de Gestão deverá ser submetida à apreciação da 
Comissão de Coordenação Geral, até o dia 25/3/2021. 

§ 2º As informações solicitadas no art. 8º da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 
2020, devem estar disponibilizadas no Portal do TCU até o dia 29/3/2021. 

Art. 4º A Secretaria de Auditoria Interna (Seaud) deve designar um servidor para acompanhar 
os trabalhos desenvolvidos pelo grupo.  

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 
  

SECRETARIA DE OUVIDORIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-SESOUV Nº 2, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021  

Designa os membros do Comitê Técnico de Proteção 
e Segurança da Informação (CPS). 

A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto nos arts. 3º e 5º da 
Portaria-TCU nº 28, de 1º de fevereiro de 2021, resolve:  

Art. 1º Ficam designados, por indicação das unidades a que se encontram vinculados, os 
seguintes membros do Comitê Técnico de Proteção e Segurança da Informação (CPS), nos termos a seguir.  

Secretaria de Ouvidoria e Segurança da Informação (Sesouv) 

Suplente 

AUFC Jetro Coutinho Missias – mat. 10208-3 

Secretaria-Geral de Administração (Segedam) 

Titular 1 Suplente 1 

TEFC Marluce Noronha Barcelos – mat. 9.040-9 AUFC Rafael Cancellier – mat. 9.485-4 

Titular 2 Suplente 2 

AUFC Marcio André Santos de Albuquerque – mat. 4.204-8 AUFC Alexandre Peixoto Figueira – mat. 5.523-9 

Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) 

Titular 1 Suplente 1 

AUFC João Batista Rodrigues Fonseca – mat. 5.669-3 AUFC Regis Soares Machado – mat. 7.688-0 

Titular 2 Suplente 2 

AUFC Ricardo Akl Lasmar de Alvarenga – mat. 10.680-1 AUFC Lucas Oliveira Gomes Ferreira – mat. 10.194-0 

Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - SETIC 

Titular Suplente 

AUFC Geraldo Magela Lopes de Freitas – mat. 2.426-0 AUFC Eduardo Chaves Ferreira – mat. 6.267-7 

Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação - STI 

Titular Suplente 

AUFC Robson de Almeida Pereira - mat. 5.532-8 AUFC Wagner Miranda Costa - mat. 5.527-1 

Parágrafo único. O CPS será coordenado pela titular da Secretaria de Ouvidoria e Segurança da 
Informação, nos termos do art. 3º, §1º, da Portaria-TCU 28, de 2021. 

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

MÔNICA COTRIM CHAVES 
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INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA 

EDITAIS 

EDITAL-ISC Nº 6, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE DA DESESTATIZAÇÃO E DA REGULAÇÃO 

Resultado final da 2ª chamada e orientações para efetivação da matrícula 

1. RESULTADO 

1.1 O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) torna público o resultado final da 2ª chamada das vagas 
destinadas aos servidores do TCU no processo seletivo para o curso de Especialização em Controle da 
Desestatização e da Regulação, na forma prevista pelo Edital-ISC nº 35, de 03/11/2020. 

1.2 Relação, em ordem alfabética, dos servidores inscritos e aprovados no certame: 

# Nome Matrícula 

1 DIOGO FIGUEIREDO BARCELLOS 10664-0 

2 FERNANDO NAZARETH CARDOSO 3835-0 
  

2. MATRÍCULA NO CURSO 

2.1 A matrícula dos candidatos, servidores do TCU, classificados no certame, será realizada 
pelo Departamento de Pós-Graduação e Pesquisa (Despe). 

2.2 É da responsabilidade do candidato verificar a exatidão e a atualização dos dados pessoais 
existentes no sistema corporativo do TCU: 

a) ficha cadastral preenchida; 

b) cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação; 

c) cópias autenticadas da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor; 

d) certificação de quitação Eleitoral (pode ser retirado da página do TSE na internet) 

e) foto 3x4 recente 

f) comprovante de anuência expressa do dirigente da unidade de lotação (exceto para os 
candidatos que já apresentaram esta anuência na carta de intenções) 

2.3 No caso de pedido de desistência, o candidato deverá obedecer ao item 8.2 do Edital de 
Abertura. 

2.4 A não apresentação de documento ou a ausência de informação cadastral nos sistemas 
corporativos do TCU até a data de início do curso será considerada como desistência e acarretará em 
desligamento do candidato. 

2.5 Dúvidas poderão ser dirimidas junto ao ISC pelo e-mail isc_secretaria@tcu.gov.br. 

3. INICIO DAS AULAS 

3.1 O início das atividades está previsto para o dia 01/03/2021. As aulas ao vivo ocorrerão 
preferencialmente às sextas-feiras, das 14h30min às 17h30 e serão realizadas por meio da plataforma 
Microsoft Teams. 

3.2 Os alunos devem atentar para as diretrizes do projeto pedagógico, a observância do 
regulamento do curso e os editais disponíveis em https://portal.tcu.gov.br/educacao-corporativa/processos-
seletivos/. 

CHEN WEN LIN 
Diretor-Geral em substituição do ISC 
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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

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

PÚBLICAS 
  

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E SUPERVISÃO DE CONTAS 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-SECEXTRIBUTÁRIA Nº 1, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

Dispõe acerca da estrutura e das competências da 
Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributár ia 

e Supervisão de Contas (SecexTributária). 

O SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E 
SUPERVISÃO DE CONTAS, no uso de suas atribuições e considerando o disposto nos arts. 39, 40 e 91, 

inc. II, da Resolução-TCU 324, de 30 de dezembro de 2020, e nos arts. 12, 13, 19 e 21 da Portaria-Segecex 
2, de 29 de janeiro de 2021, resolve: 

Art. 1º A estrutura e as competências da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e 
Supervisão de Contas (SecexTributária) e de suas subunidades, em conformidade com as disposições da 
Resolução-TCU 324, de 2020, são as estabelecidas nesta portaria. 

CAPÍTULO I 
DAS COMPETÊNCIAS DA SECEXTRIBUTÁRIA 

Art. 2º A SecexTributária, no cumprimento de sua finalidade de assessorar os relatores em 
matéria inerente ao controle externo e oferecer subsídios técnicos para o julgamento das contas e apreciação 
dos demais processos relativos às unidades jurisdicionadas ao TCU sob sua clientela, bem como realizar 

trabalhos de fiscalização dentro de suas áreas específicas de atuação, compete: 

I - elaborar e desenvolver estratégias de controle referentes à atuação dos órgãos e entidades da 

clientela da secretaria ou vinculados à sua área de atuação; 

II - examinar, sanear e instruir processos de controle externo e outros relativos a órgãos ou 
entidades da clientela da secretaria ou vinculados à sua área de atuação; 

III - fiscalizar as unidades da sua clientela e jurisdicionadas ao TCU, quando determinado por 
autoridade competente, mediante acompanhamento, levantamento, inspeção e auditorias; 

IV - representar ao relator quando tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade que 
possa ocasionar dano ou prejuízo à administração pública; 

V - orientar os órgãos de sua clientela acerca de procedimentos processuais, especialmente 

quanto aos prazos de citação e audiência; 

VI - promover intercâmbio de informações e contribuir para o aprimoramento da atuação 

conjunta do TCU com outros órgãos e entidades relacionados ao controle da gestão pública; 

VII - implementar a estratégia de relacionamento institucional, conforme diretrizes da 
Secretaria-Geral da Presidência (Segepres) e da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex); 

VIII - planejar, coordenar e controlar as fiscalizações relativas à sua área de especialização, 
inclusive orientando e supervisionando as demais equipes envolvidas; 
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IX - instruir processos e realizar fiscalizações planejadas ou solicitadas extraordinariamente; 

X - desenvolver, aperfeiçoar, propor, manter atualizadas e disseminar normas, métodos, 
técnicas, procedimentos e orientações relacionados às prestações de contas anuais, extraordinárias e 

tomadas de contas, bem como à auditoria e certificação de contas; 

XI - orientar as unidades técnicas e as unidades prestadoras de contas quanto aos procedimentos 

aplicáveis aos temas de que tratam as decisões normativas de contas; 

XII - atuar, de forma integrada: 

a) com a SecexDesenvolvimento, na fiscalização da implementação de políticas de comércio 

exterior; 

b) com a Semag, no acompanhamento dos reflexos fiscais e orçamentários da arrecadação e no 

controle de renúncia de receitas públicas federais; 

c) com a SecexPrevidência, na fiscalização das receitas previdenciárias; 

d) com a Semag e a SecexDesenvolvimento, na fiscalização dos gastos tributários. 

XIII - exercer atividades administrativas necessárias ao funcionamento da unidade; e 

XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DA SECRETARIA 

Art. 3º A SecexTributária tem a seguinte estrutura: 

I - Diretoria de Auditoria Operacional da Gestão Tributária (Dirao-Trib); 

II - Diretoria de Auditoria Financeira da Gestão Tributária (Diraf-Trib); 

III - Diretoria de Prestação e Certificação de Contas (DContas); 

IV - Assessoria; 

Parágrafo único. A secretaria conta com as funções de confiança constantes no Anexo VI da 

Resolução-TCU 324/2020. 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DA DIRAO-TRIB 

Art. 4º Compete à Diretoria de Auditoria Operacional da Gestão Tributária: 

I - realizar, com o apoio das demais diretorias da secretaria, auditorias, inspeções, 

levantamentos e acompanhamentos, bem como os monitoramentos decorrentes nos órgãos vinculados à 
área de atuação da secretaria, sobre processos de arrecadação, cobrança, recuperação de créditos 
inadimplentes, dívida ativa, contencioso, fiscalização, aduana, entre outros; 

II - instruir, com o apoio da Diraf-Trib, processos de controle externo e outros relativos aos 
órgãos vinculados à área de atuação da secretaria, propondo os saneamentos que se fizerem necessários, 

por meio de inspeção, diligência, citação ou audiência, conforme delegação de competência do relator, 
inclusive o processo de contas anuais do Ministério da Economia, a partir da consolidação de pareceres das 
unidades técnicas do TCU que possuem unidades jurisdicionadas abrangidas pela referida prestação de 

contas; 

III - investigar eventuais irregularidades administrativas em atos e contratos finalísticos geridos 

pelos órgãos vinculados à área de atuação da secretaria; e 

IV - propor representação, sempre que identificar indícios de irregularidades com níveis 
suficientes de risco, relevância e materialidade, nos termos da Resolução TCU 259/2014. 
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CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DA DIRAF-TRIB 

Art. 5º Compete à Diretoria de Auditoria Financeira da Gestão Tributária: 

I - realizar anualmente auditorias financeiras com o objetivo de verificar a confiabilidade e a 
transparência das informações referentes à Administração Tributária registradas nas demonstrações 

contábeis do Ministério da Economia, como subsídio à auditoria do Balanço Geral da União; 

II - realizar procedimentos de auditoria por meio da tecnologia da informação (TI) a fim de 
aperfeiçoar a execução das auditorias financeiras, bem como as demais atividades da SecexTributária; 

III - realizar acompanhamento de forma contínua (auditoria contínua) da arrecadação das 
receitas públicas federais e dos objetos tributários que compõem as auditorias financeiras por meio da 

tecnologia da informação (TI); 

IV - apoiar a Dirao-Trib na instrução de processos de controle externo e na realização de 
fiscalizações de conformidade; 

V - supervisionar o acesso a dados e informações sob sigilo fiscal por intercâmbio, de que trata 
o art. 21, §1º, da Portaria-Segecex 2/2021; e 

VI - coletar anualmente as informações de que trata o art.21, §2º, da Portaria-Segecex 2/2021. 

CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS DA DCONTAS 

Art. 6º Compete à Diretoria de Prestação e Certificação de Contas: 

I - desenvolver, aperfeiçoar, propor, manter atualizadas e disseminar normas, métodos, técnicas, 

procedimentos e orientações relacionados às prestações de contas anuais, extraordinárias e tomadas de 
contas, bem como à auditoria e certificação de contas; 

II - realizar ações de controle e fiscalizações de iniciativa da secretaria ou em parceria com as 

demais secretarias subordinadas à Segecex nos objetos relacionados à sua área de atuação, incluindo o 
atendimento aos dispositivos da IN-TCU 84/2020 pelas unidades jurisdicionadas; 

III - realizar a supervisão externa para assegurar qualidade e eficiência das auditorias e 

certificação de contas realizadas no âmbito da auditoria anual do Balanço Geral da União; 

IV - prestar suporte técnico referente à aplicação das normas e à utilização de métodos, técnicas, 

padrões e procedimentos relacionados à sua área de atuação, inclusive com treinamento em serviço; 

V - desenvolver critérios e métodos para controle e avaliação da qualidade das auditorias para 
certificação de contas; 

VI - planejar ações de desenvolvimento de competências, orientação e suporte para que as 
auditorias e certificação de contas sejam realizadas conforme as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria; 

VII - promover reuniões, eventos e a integração entre atores internos e externos voltados à 
disseminação de normas e padrões, bem como ao debate e ao aprimoramento das prestações de contas e de 

sua transparência, da qualidade das auditorias e da certificação de contas; 

VIII - manter a lista de unidades prestadoras de contas atualizada no portal do TCU; e 

IX - orientar as unidades técnicas e as unidades prestadoras de contas quanto aos procedimentos 
aplicáveis aos temas de que tratam as decisões normativas de contas. 
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CAPÍTULO VI 
DAS COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA 

Art. 7º Compete à Assessoria: 

I - elaborar despachos, pronunciamentos, portarias, pareceres, relatórios, normativos, 
expedientes e comunicações a cargo do secretário; 

II - executar, coordenar e apoiar atividades de análise de dados e de produção de conhecimento 
de inteligência para alavancar as ações de controle externo da Secretaria; 

III - auxiliar na instrução e revisão de processos e na supervisão das atividades da Secretaria; 

IV - coordenar e acompanhar a execução do planejamento da Secretaria, informar à secretária 
e diretores a execução dos planos e o nível de alcance dos indicadores e metas estabelecidos; 

V - gerenciar as demandas encaminhadas pela Ouvidoria, por outras unidades do Tribunal ou 
por outros órgãos da Administração Pública; 

VI - instruir os processos de solicitação de informações e os pedidos de acesso à informação 

amparados na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 

VII - coordenar o processo de elaboração e divulgação das fichas-síntese das fiscalizações 

realizadas pela Secretaria, bem como de outros materiais de divulgação de suas atividades, como notas para 
o União; 

VIII - acompanhar a celebração dos acordos de cooperação técnica que envolvam a Secretaria; 

IX - manter atualizadas as páginas de responsabilidade da Secretaria no portal do TCU; 

X - administrar a caixa postal eletrônica institucional da Secretaria; 

XI - elaborar relatórios gerenciais de processos, ações ou atividades da Secretaria; 

XII - gerir a tramitação de documentos, processos e publicações de interesse da unidade; 

XIII - gerir informações sobre estágio estudantil e licenças capacitação no âmbito da secretaria;  

XIV - adotar providências junto ao ISC para as capacitações do corpo técnico da secretaria; 

XV - adotar procedimentos necessários à requisição de bens, serviços, diárias e passagens; 

XVI - adotar procedimentos necessários à manutenção das instalações da secretaria; e 

XVII - prestar apoio administrativo e operacional às subunidades da secretaria. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º São competências comuns a todas as subunidades, no âmbito de suas respectivas 
clientelas e áreas de atuação: 

I - propor ao secretário as ações para o planejamento da unidade; 

II - gerenciar riscos, atualizar as bases de informação, encerrar e arquivar processos; 

III - guardar, controlar, adotar os procedimentos para movimentação ou desfazimento, e 
responsabilizar-se pelos materiais permanentes sob suas respectivas cargas; e 

IV - realizar outras atividades que lhes forem atribuídas pelo secretário. 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo secretário. 

Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO FAVERO 
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SECRETARIA-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: AMAURI PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 1554-7. 

VALOR: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30 - Material de consumo, PTRES 167469. 

MODALIDADE: Ordem Bancária de Pagamento - OBP. 
LOCAL: SEC-BA. 
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 1416, conforme descrito acima. 

Em 19 de fevereiro de 2021. 

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 
Secretário-Geral Adjunto de Administração 

 

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: LEONARDO DA SILVA CARVALHO, matrícula 2543-7. 
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais). 

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica, PTRES 167469. 
MODALIDADE: Ordem Bancária de Pagamento - OBP. 
LOCAL: SEC-RJ. 

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 1415, conforme descrito acima. 

Em 19 de fevereiro de 2021. 

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 
Secretário-Geral Adjunto de Administração 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-SEGEP Nº 88, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
no uso das atribuições que lhe confere o disposto nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 1° da Portaria nº 4, 

de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Designar JOAO MARCOS RIBEIRO DE SANTA ANA, matrícula 10595-3, TEFC, 
para exercer a função de confiança de Diretor, código FC-4, no(a) Diretoria de Manutenção Predial/Senge, 

ficando, em consequência, dispensado(a) da função de confiança de Chefe de Serviço, código FC-3, 
exercida no(a) Semeg/Diman/Secretaria de Engenharia e de Serviços de Apoio. 

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

MARLUCE NORONHA BARCELOS 

(Publicado no DOU Edição nº 33 de 19/02/2021, Seção 2, p. 42) 

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

-Retificação- 

Em 19 de fevereiro de 2021 

No despacho da Diretoria de Legislação de Pessoal de 16/12/2020, número de controle 1806, 
publicado no BTCU Administrativo nº 239, de 17/12/2020, onde se lê "...no período de 18/2/2021 a 

26/2/2021", leia-se "no período de 18/2/2021 a 21/2/2021". 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 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: 
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DESIGNAR LEANDRO GOMES DE FREITAS, matrícula 10205-9, para substituir, no(a) 
Gabinete do Procurador-Geral, o(a) Assessor de Procurador, código FC-5, MARCO AURÉLIO PEREIRA 
DE SOUZA, matrícula 3132-1, no período de 30/4/2021 a 29/5/2021, em virtude do afastamento legal 

deste(a). 

(Número de controle: 2552) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 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 LEANDRO GOMES DE FREITAS, matrícula 10205-9, para substituir, no(a) 
Gabinete do Procurador-Geral, o(a) Assessor de Procurador, código FC-5, WILSON DIAS MALNATI, 

matrícula 3162-3, no período de 22/3/2021 a 31/3/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 2550) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 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 LEANDRO GOMES DE FREITAS, matrícula 10205-9, para substituir, no(a) 
Gabinete do Procurador-Geral, o(a) Assessor de Procurador, código FC-5, WILSON DIAS MALNATI, 
matrícula 3162-3, no período de 1/3/2021 a 18/3/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 2549) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 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 THIAGO DA CUNHA BRITO, matrícula 10670-4, para substituir, no(a) 4ª 
Diretoria da SecexFinanças/SecexFinanças, o(a) Diretor, código FC-4, LUIZ FELIPE DOS SANTOS 

BRINGEL, matrícula 10179-6, no dia 19/2/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 2545) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 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 VIVIANE AZZOLIN DE CARVALHO PIRES, matrícula 8653-3, para substituir, 
no(a) Gabinete do Procurador-Geral, o(a) Assessor de Procurador, código FC-5, MARCO AURÉLIO 

PEREIRA DE SOUZA, matrícula 3132-1, no período de 1/3/2021 a 29/4/2021, em virtude do afastamento 
legal deste(a). 

(Número de controle: 2551) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 18 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: 
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DESIGNAR VIVIANE AZZOLIN DE CARVALHO PIRES, matrícula 8653-3, para substituir, 
no(a) Gabinete do Procurador-Geral, o(a) Assessor de Procurador, código FC-5, WILSON DIAS 
MALNATI, matrícula 3162-3, no período de 22/2/2021 a 28/2/2021, em virtude do afastamento legal 

deste(a). 

(Número de controle: 2548) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

AUXÍLIO-NATALIDADE 

- Concessão - 

Em 18 de fevereiro de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 196, § 2º, da Lei nº 8.112/90 e subdelegação de competência 

constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

CONCEDO, no processo de interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o auxilio -
natalidade pelo dependente indicado, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e 

Direitos- SCV. 

NOME/MATRÍCULA DEPENDENTE/VÍNCULO 

DANIEL MIRANDA BARROS MOREIRA / AUFC / 8645-2 ******* ****** MOREIRA / FILHO(A) 
  

(Solicitação Cesp nº 22053) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  

 

LICENÇA PATERNIDADE 

- Concessão - 

Em 18 de fevereiro de 2021 

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 DANIEL MIRANDA BARROS MOREIRA 

/ AUFC / 8645-2, a licença-paternidade por 5 (cinco) dias, no período de 15/02/2021 a 19/02/2021, com 
prorrogação por 15 (quinze) dias, no período de 20/02/2021 a 06/03/2021. 

(Solicitação Cesp nº 22052) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  
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LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 18 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  

PATRICIA BARROS MARTINS / AUFC / 5705-3 / 

SEGEP/SEGEDAM  

08/03/2021 a 

30/03/2021 
2ª 3º 

29/08/2011 a 

29/08/2016 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Psicologia e internet: serviços psicológicos mediados pelo computador/Puc-SP.  
  

(Solicitação Cesp nº 21987) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  
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