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ATOS DA PRESIDENTE 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-TCU Nº 62-SEAE, DE 30 DE AGOSTO 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 período de 31/08/2021 a 01/09/2021, em virtude de afastamento do Ministro Aroldo Cedraz, 

por motivo de licença para tratamento de saúde, ficando este ato automaticamente sem efeito após cessada 
sua causa determinante. 

ANA ARRAES 
Presidente 

 

PORTARIA-TCU Nº 63-SEAE, DE 30 DE AGOSTO 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 Augusto Sherman Cavalcanti para exercer as funções de 
Ministro, no período de 02 a 04/09/2021, em virtude de afastamento do Ministro Benjamin Zymler, por 

motivo de licença para tratamento de saúde, ficando este ato automaticamente sem efeito após cessada sua 
causa determinante. 

ANA ARRAES 
Presidente 
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PORTARIAS 

PORTARIA-TCU Nº 114, DE 30 DE AGOSTO DE 2021. 

Dispõe sobre o Plano de Contratações Anual no 
âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU). 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais,  

considerando o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal; 

considerando a edição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que instituiu o novo estatuto de 
licitações e contratos administrativos; 

considerando o princípio do planejamento das contratações, consagrado no art. 5º da Lei 

nº 14.133, de 2021; 

considerando o disposto no inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021, que 

disciplina a realização do plano de contratações anual;  

considerando a necessidade de aprimoramento da gestão e governança das contratações no 
âmbito do TCU, e 

considerando as informações constantes do processo TC-025.541/2021-8, resolve: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção I 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º A elaboração e a gestão do Plano de Contratações Anual (PCA), de que trata a Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), observa o disposto 

nesta Portaria. 

Art. 2º O PCA é o instrumento de planejamento que consolida as demandas de contratações e 
de renovações contratuais de bens e serviços que deverão ser realizadas durante o período de um ano, 

iniciado no mês de janeiro de cada exercício. 

Parágrafo único. O PCA deve ser elaborado e aprovado no exercício anterior ao da realização 

das contratações e renovações de que trata. 

Art. 3º O PCA deve ser elaborado e gerenciado por meio de solução de TI denominada sistema 
Regulus. 

Parágrafo único. As deliberações acerca da aprovação, ajuste, revisão e alteração do Plano de 
Contratações Anual também são processadas através do sistema Regulus. 

Seção II 

Definições 

Art. 4º Para os efeitos desta Portaria, são adotadas as seguintes definições: 

I - Plano de Contratações Anual (PCA): documento que consolida todas as demandas que o 
TCU planeja contratar ou renovar no exercício subsequente e que servirá de base para a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual (LOA); 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69012172.



BTCU Administrativo | Ano 54 | n° 165 | Terça-feira, 31/08/2021 3

II - documento de formalização de demanda (DFD): documento eletrônico que dá início a 
processo de elaboração do PCA, por meio do qual a unidade demandante evidencia e detalha a necessidade 
de contratação; 

III - data desejada para a contratação: prazo-limite para que o procedimento licitatório ou a 
contratação direta sejam concluídos e a assinatura do termo de contrato, a emissão de nota de empenho de 

despesa ou a assinatura da ata de registro de preços, conforme o caso, sejam formalizadas; 

IV - unidade central de planejamento das contratações: unidade responsável pelo planejamento, 
coordenação e acompanhamento das ações destinadas à realização das contratações no âmbito do TCU; 

V - unidade demandante: unidade que, por meio do DFD, requer a contratação de bens, serviços, 
obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações para o atendimento das necessidades das 

unidades da Secretaria do TCU 

VI - área técnica: unidade com conhecimento técnico-operacional sobre o objeto demandado, 
responsável por avaliar o DFD, quando requerido, e por promover intervenções de natureza técnica; 

VII - revisão do PCA: procedimento, de natureza ordinária, por meio do qual pode haver a 
inclusão, a exclusão ou o redimensionamento dos itens do PCA, em virtude de circunstâncias específicas 

que ensejem a reavaliação do Plano; e 

VIII - alteração do PCA: procedimento, de natureza extraordinária, por meio do qual pode ser 
feita a inclusão, a exclusão ou o redimensionamento de itens do PCA durante a sua execução. 

Parágrafo único. A unidade central de planejamento das contratações é a Diretoria de 
Planejamento e Gestão de Contratações (Diplag) ou subunidade que vier a sucedê-la na estrutura 

organizacional do Tribunal. 

Seção III 

Diretrizes e Objetivos 

Art. 5º São objetivos do PCA: 

I - promover, no âmbito interno do TCU, a cultura do planejamento das ações administrativas, 
alinhada às modernas práticas de gestão e governança públicas; 

II - promover a racionalização e padronização das contratações, observadas as especificidades 
de cada unidade demandante; 

III - garantir o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico e com outros 
instrumentos de governança do TCU; e 

IV - subsidiar a elaboração da proposta do TCU para o projeto da LOA. 

Art. 6º Quando da criação, alteração e aprovação das demandas e do PCA, os agentes públicos 
devem levar em consideração, além dos princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público 

constitucional, os impactos sociais e ambientais das contratações. 

CAPÍTULO II 
DO PROCESSAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Seção I 

Documento de formalização de demanda 

Art. 7º O processo de elaboração do PCA inicia-se com o preenchimento dos DFDs, no sistema 
Regulus, pelas unidades demandantes.  

§ 1º As unidades demandantes do TCU devem elaborar tantos DFDs quantos bastem para prever 

todas as contratações e renovações que pretendam realizar no exercício subsequente, observados os prazos 
previstos no art. 10. 
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§ 2º Os DFDs registrados no sistema Regulus devem ser aprovados pelos titulares das unidades 
demandantes. 

§ 3º No caso de contratos compartilhados por mais de uma unidade do TCU, cabe ao gestor do 

contrato a providência de que trata o caput deste artigo. 

§ 4º Os materiais de expediente listados nos Anexos I e II da Portaria-Selip nº 25, de 22 de 

agosto de 2016, ou em normativo posterior que a suceda, devem ter os DFDs cadastrados de forma 
centralizada pela subunidade responsável pelo almoxarifado do TCU, não sendo necessário o 
cadastramento desses itens pelas demais unidades do Tribunal. 

Art. 8º Os DFDs devem conter as seguintes informações: 

I - justificativa da necessidade da contratação; 

II - descrição sucinta do objeto; 

III - tipo de item, unidade de medida e quantidade a ser contratada; 

IV - estimativa preliminar do valor total da contratação com a indicação do valor 

correspondente ao exercício financeiro do Plano; 

V - previsão de data desejada para a contratação; e 

VI - grau de prioridade da compra ou contratação. 

Seção II 

Consolidação e Aprovação do Plano de Contratações Anual 

Art. 9º A unidade central de planejamento das contratações deve analisar as demandas 
cadastradas no sistema Regulus pelas unidades demandantes, nos DFDs, e promover as diligênc ias 

necessárias para: 

I - agregação, sempre que possível, dos DFDs com objetos de mesma natureza, visando à 
racionalização de esforços de contratação e à economia de escala; 

II - adequação e consolidação do PCA, observado o disposto no art. 6º; 

III - estabelecimento do calendário de contratação, por grau de prioridade da demanda, 
considerando a data desejada e a disponibilidade da força de trabalho na instrução dos autos de contratação; 

e 

IV - definição da data estimada para início do processo de contratação, considerando o tempo 

necessário para o procedimento, a data desejada para a contratação e a disponibilidade da força de trabalho 
na instrução dos autos de contratação. 

§ 1º A unidade central de planejamento das contratações pode requerer que as áreas técnicas 

realizem ajustes nos DFDs, para correções, refinamentos, incorporação de informações, ou para outras 
intervenções de natureza técnica que se façam necessárias. 

§ 2º O PCA deve guardar compatibilidade com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI), respeitadas as respectivas delimitações temporais. 

Seção III 

Dos prazos 

Art. 10. Até o dia 1º de abril do ano de elaboração do PCA, as unidades demandantes devem 

registrar no sistema Regulus os DFDs relacionados às contratações que pretendem realizar ou renovar no 
exercício subsequente, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.  
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Art. 11. Até o dia 30 de abril do ano de elaboração do PCA, o Secretário-Geral de 
Administração deve submeter a proposta do Plano, na forma do art. 10 desta Portaria, à Comissão de 
Coordenação Geral (CCG). 

Art. 12. Até o dia 30 de maio do ano de elaboração do PCA, a CCG deve aprovar o Plano por 
meio do sistema Regulus. 

§ 1º A CCG pode reprovar o PCA ou, se necessário, devolvê-lo para a unidade central de 
planejamento das contratações realizar adequações, observada a data-limite definida no caput. 

§ 2º As deliberações acerca do PCA ocorrem por maioria absoluta, e a não manifestação de 

membro da CCG por meio do sistema Regulus nos prazos fixados nesta Portaria é considerada reprovação 
das propostas apresentadas. 

§ 3º Em caso de reprovação completa do PCA, a CCG deve indicar à unidade central de 
planejamento das contratações as premissas sob as quais deve ser elaborado o novo Plano. 

§ 4º Enquanto não aprovado o PCA, com exceção das hipóteses previstas no § 2º do art. 19, as 

contratações somente podem ser realizadas com autorização expressa da Presidência. 

Art. 13. Após a aprovação do PCA, a unidade central de planejamento das contratações deve 

promover a organização final dos itens, realizando os agrupamentos e segmentações que favoreçam a 
melhor estratégia de contratação, em termos de regularidade, economicidade, eficiência e tempestividade. 

Art. 14. O PCA, aprovado e ajustado, deve ser disponibilizado no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico do TCU. 

Seção IV 

Revisão do Plano de Contratações Anual 

Art. 15. O PCA pode ser revisado, mediante procedimento de natureza ordinária processado no 
sistema Regulus, observados os seguintes limites temporais e fundamentos: 

I - no período de 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração do Plano de 
Contratações Anual, visando à sua adequação à proposta orçamentária; 

II - na quinzena posterior à publicação da LOA, para adequação do Plano de Contratações Anual 

ao orçamento devidamente aprovado para o exercício;  

III - na quinzena posterior ao dia 1º de abril do ano de execução do PCA, para adequação aos 

demais planos do Tribunal e reavaliação do planejamento de contratações; e 

IV - sempre que houver contingenciamento de recursos ou outro evento relevante que implique 
a necessidade de revisão do plano. 

Seção V 

Execução e Alteração do Plano de Contratações Anual 

Art. 16. As demandas constantes do PCA são consideradas previamente aprovadas, para fins de 
instauração dos correspondentes processos individuais de contratação. 

Parágrafo único. Devem ser observados os trâmites regulares dos processos individuais de 

contratação constituídos, e cumpridas as formalidades prescritas nas normas aplicáveis, inclusive quanto 
ao exame, pela autoridade competente, de aspectos de conveniência e oportunidade de cada contratação.  

Art. 17. Os processos individuais de contratação devem ser encaminhados à unidade central de 
planejamento das contratações com antecedência suficiente à observância da previsão de datas referida no 
inciso V do art. 8º. 

Parágrafo único. A área de contratações deverá observar se as demandas constam da listagem 
do Plano vigente. 
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Art. 18. Todo processo individual de contratação deve ter como peça inaugural documento 
emitido pelo sistema Regulus que demonstre que a contratação está prevista no PCA, ou em suas alterações.  

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput nas situações previstas no § 2º do art. 19 

que não são processadas pela unidade central de planejamento de contratações. 

Art. 19. O PCA pode ser alterado durante sua execução, excepcionalmente, mediante prévia 

aprovação da CCG.  

§ 1º As solicitações de alteração do PCA devem ser acompanhadas das justificativas cabíveis. 

§ 2º As contratações não previstas no PCA, que ocorram nas hipóteses de contratação direta 

previstas nos arts. 74 e 75 da Lei nº 14.133, de 2021, podem ser realizadas independentemente da aprovação 
prévia de que trata o caput deste artigo. 

§ 3º No caso previsto no § 2º deste artigo, o DFD deve ser registrado no Sistema Regulus e 
encaminhado à unidade central de planejamento de contratações, que tomará as providências necessárias 
para a contratação. 

§ 4º A CCG terá o prazo de cinco dias úteis para a deliberação referida no caput, aplicando-se 
o disposto no § 2º do art. 12. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 20. O PCA não contempla as alienações e cessões de uso de áreas. 

Art. 21. É facultativa a inclusão das contratações de natureza educacional no PCA. 

Art. 22. Ficam dispensados de registro, no sistema Regulus, os itens classificados como 

sigilosos, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou abrangidos pelas demais hipóteses 
legais de sigilo. 

Parágrafo único. No caso de classificação parcial de informações, as futuras contratações não 

classificadas como sigilosas devem ser cadastradas no sistema Regulus, quando couber. 

Art. 23. Os prazos do cronograma do PCA de que trata a Seção III do Capítulo II desta Portaria 
podem ser alterados por meio de ato do Secretário-Geral de Administração, a fim de conciliá-los aos prazos 

de elaboração das propostas orçamentárias. 

Art. 24. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria-Geral de Administração, que pode 

expedir normas complementares, bem como disponibilizar, em meio eletrônico, informações adicionais 
para fins de operação do sistema Regulus. 

Art. 25. O PCA com ano de elaboração em 2021 e ano de execução de 2022 está dispensado de 

observar os prazos de que trata a Seção III do Capítulo II desta Portaria. 

Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANA ARRAES 
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GABINETES DE AUTORIDADES 
  

SECRETARIA DE APOIO ESPECIALIZADO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM  

Diárias 

Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente   

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; incisos IV, V e VI do art. 1º da Portaria-Segedam nº 2/2021; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU 
nº 143/2016; e inciso XII do art. 19 da Lei nº 14.116/2020; 
AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): DESPACHO DA MINISTRA PRESIDENTE À PEÇA 9; 

ATIVIDADE/EVENTO: Visita técnica ao Complexo Portuário de Itajaí, em Santa Catarina. - Sistema Viajar - evento nº 30/2021; 
LOCAL/PERÍODO: Itajaí-SC, em 03/09/2021; 

ATESTAÇÃO: MIN-BD. 

NOME/MATRÍCULA CARGO/ FUNÇÃO 
PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC 

AUX.-ALIM. 

TOTAL 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB./DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA  

(LDO/2021) 

TOTAL A  

PAGAR 

BRUNO DANTAS NASCIMENTO 
10328-4 

Ministro 01 a 04/09/2021 2,5 2 R$ 1.069,16 R$ 91,92 R$ 2.580,98 R$ 300,00 R$ 2.880,98 R$ 1.130,98 R$ 1.750,00 

FREDERICO CARVALHO DIAS 

8117-5 

AUFC 

FC-5 
02 a 04/09/2021 2,5 2 R$ 962,24 R$ 91,92 R$ 2.313,69 R$ 300,00 R$ 2.613,69 R$ 863,69 R$ 1.750,00 

  

Para o Ministro Bruno Dantas, ônus para o Tribunal apenas nos dias 2 a 4. 

 (TC 037.516/2021-3) 

Em 30 de Agosto de 2021  

PAULO SPADER 
Secretário de Apoio Especializado 
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SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
  

INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA 
  

EDITAIS 

EDITAL-ISC Nº 20, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE  
BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO - 2021/2 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. O Instituto Serzedello Corrêa (ISC), de acordo com a autorização da Diretora-Geral do ISC 
contida no TC 037.552/2021-0, abre processo seletivo para concessão de bolsas de estudo no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação do TCU, em conformidade com este Edital e com a Resolução-TCU nº 212, 
de 25 de junho de 2008, observados os benefícios do Programa Reconhe-Ser, na forma do incentivo previsto 
no inciso II do art. 9º e detalhado no Anexo II da Portaria-TCU nº 306, de 27 de setembro de 2019. 

1.2. O Programa é destinado aos servidores ativos do Tribunal de Contas da União (TCU) 
portadores de diploma de nível superior, ocupantes dos cargos de Auditor Federal de Controle Externo 

(AUFC), Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) e Auxiliar de Controle Externo (AUX). 

1.3. Serão aceitos no Programa somente cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 
modalidade presencial ou a distância, promovidos por instituição de ensino superior brasileira credenciada 

ou reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou promovidos por instituição de ensino superior 
estrangeira de reconhecida qualidade. 

1.4. Para este processo seletivo, serão aceitas propostas relativas a cursos de pós-graduação já 
iniciados ou cujo início ocorra até 31 de julho de 2022. 

1.5. A manutenção do candidato no Programa de Bolsas de Estudo para Pós-Graduação está 

condicionada ao cumprimento de todas as exigências deste Edital e da instituição de ensino promotora do 
curso escolhido, tais como a frequência mínima, o sistema de avaliação e as menções para aprovação. 

1.6. Os modelos dos formulários solicitados neste Edital estão disponíveis no Portal TCU, no 
caminho Portal TCU > Educação corporativa > Processos seletivos > Em andamento. 

1.7. A seleção dos candidatos será efetuada de acordo com as seguintes etapas: 

Etapa Data Prevista 

Inscrições dos candidatos De 01.09.2021 a 22.09.2021 

Análise das inscrições De 22.09.2021 a 24.09.2021 

Publicação de resultado preliminar De 24.09.2021 a 28.09.2021 

Interposição de recurso quanto ao resultado preliminar De 28.09.2021 a 30.09.2021 

Publicação de resultado final Até 01.10.2021 
  

1.8. Após a publicação do resultado final, o processo será encaminhado para homologação e 

autorização da concessão das bolsas de estudo pelo Diretor-Geral do ISC. 

2. DAS VEDAÇÕES 

2.1. Neste processo seletivo, é vedada a participação de servidor que: 

a) tenha obtido desempenho insuficiente - não concluir, concluir sem aproveitamento ou não 
entregar monografia, dissertação, tese ou outro trabalho de conclusão de curso (TCC), mesmo que as 

disciplinas tenham sido regularmente concluídas - nos últimos dois anos, em: 

i. curso de pós-graduação custeado pelo Tribunal, parcial ou integralmente; 
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ii. curso de pós-graduação realizado sob regime de afastamento integral, previsto no inciso I do 
art. 29 da Resolução-TCU nº 212/2008; 

iii. curso de pós-graduação realizado sob regime especial de cumprimento de jornada de 

trabalho, previsto no inciso II do art. 29 da Resolução-TCU nº 212/2008; e 

iv. curso de pós-graduação ou elaboração de TCC realizado sob regime de licença para 

capacitação, previsto no art. 33 da Resolução-TCU nº 212/2008; 

b) tenha desistido do Programa de Bolsa de Pós-Graduação anterior, excetuado aquele que se 
enquadre em algum dos casos especificados de desistência sem ônus; 

c) esteja usufruindo, até o prazo para fim das inscrições previsto no subitem 1.7, de bolsa de 
estudo para pós-graduação concedida pelo TCU; 

d) esteja cursando, até o prazo para fim das inscrições previsto no subitem 1.7, pós-graduação 
promovida pelo TCU diretamente ou por meio de contrato com instituição de ensino superior. 

2.2. Para fins de participação em novo processo seletivo, considera-se que o usufruto da bolsa 

de estudo extingue-se com a apresentação dos comprovantes de conclusão determinados no respectivo 
edital regedor. 

3. DOS LIMITES 

3.1. O limite orçamentário para o presente processo seletivo está limitado a R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), podendo ser alterado pelo ISC em função da disponibilidade orçamentár ia.  

3.2. A bolsa de estudo para cada candidato aprovado está limitada a: 

a) R$ 14.000,00 (catorze mil reais), no caso de curso de especialização (pós-graduação lato 

sensu); e 

b) R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), no caso de curso de mestrado (pós-graduação stricto 
sensu). 

c) R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), no caso de curso de doutorado (pós-graduação 
stricto sensu). 

3.3. A bolsa de estudo destina-se ao custeio parcial de até 70% (setenta por cento) do valor 

total do curso indicado pelo candidato. 

3.3.1. O incentivo previsto no inciso II do art. 9º e detalhado no Anexo II da Portaria-TCU 

nº 306/2019, - bolsa 100% - será concedido mediante oferta de 60 pontos do Programa Reconhe-Ser, 
mantendo-se a observância aos limites dispostos no item 3.2. 

3.4. Caso o orçamento constante do subitem 3.1 seja insuficiente para contemplar todos os 

inscritos aprovados no processo seletivo, haverá redução proporcional do limite de reembolso 

concedido a cada servidor, exceto daqueles optantes pelo incentivo do subitem 3.3, de modo a 

contemplar todos os aprovados. 

3.5. No presente processo seletivo não há limites de vagas por cargo ou por unidade do TCU. 

3.6. Cada candidato poderá pleitear apenas um curso. Havendo mais de uma inscrição para um 

mesmo candidato, será considerada apenas a mais recente e desclassificadas as demais. 

4. INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 

4.1. O candidato deverá proceder à sua inscrição até o prazo estabelecido no subitem 1.7 por 
meio da tramitação para o Despe do ISC, via sistema e-TCU/Administrativo, de três documentos  

eletrônicos, contendo a seguinte documentação: 

a) Formulário de Anteprojeto de Pesquisa; 

b) Documentação informativa acerca do curso pleiteado (disciplinas, valores e prazos); 
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c) Formulário de Cronograma de Reembolso. 

4.3. O candidato deve apresentar no Cronograma de Reembolso os valores a serem 
reembolsados correspondentes às parcelas ou mensalidades, observando os limites indicados no subitem 

3.2 e considerando-se apenas as parcelas referentes ao período letivo a partir de 1o de janeiro de 2021. 

4.4. Caso ocorra a hipótese prevista no subitem 3.4, a redução de valor da bolsa será informada 

ao candidato, que deverá enviar ao Despe novo Cronograma de Reembolso compatível com o novo total 
da bolsa concedida. 

4.5. A análise da inscrição do candidato inscrito será feita com base nas informações prestadas 

na documentação encaminhada conforme subitem 4.1. 

4.6. O tema do curso pretendido deverá obrigatoriamente pertencer a uma das áreas de interesse 

para capacitação do TCU, listadas no sistema “Cesp - Catálogo Eletrônico de Solicitações de Pessoal”, item 
de menu “Capacitação”. 

4.7. O ISC poderá, a qualquer momento, solicitar documentação adicional aos candidatos para 

comprovação ou esclarecimentos que se fizerem necessários. 

4.8. O candidato que desejar optar pelo usufruto do benefício previsto no subitem 3.3 deverá 

bloquear os respectivos pontos de reconhecimento impreterivelmente até o término do período de recursos 
previsto no subitem 1.7. 

4.9. Somente serão consideradas válidas as inscrições que cumpram todos os requisitos deste 

Edital. 

5. ANÁLISE DOS ANTEPROJETOS DE PESQUISA 

5.1. Cada anteprojeto de pesquisa será analisado quanto à sua pertinência para o 
desenvolvimento dos objetivos institucionais do TCU, sendo responsabilidade do candidato demonstrar de 
forma inequívoca a contribuição para o Tribunal da formação pretendida. 

5.2. O anteprojeto de pesquisa poderá ser aprovado, reprovado ou condicionado a alterações, as 
quais deverão ser obrigatoriamente incorporadas pelo candidato, em prazo fixado pelo ISC.  

5.3. O candidato que tiver seu anteprojeto reprovado será eliminado do certame. 

5.4. A publicação do resultado preliminar será realizada por meio de edital. 

5.5. Os candidatos aprovados devem fazer a inclusão do curso no sistema Iscnet para fins de 

registro da capacitação. 

6. INTERPOSIÇAO DE RECURSOS  

6.1. Os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado preliminar encaminhando ao 

Despe o Formulário de Recurso, por meio de documento eletrônico via e-TCU/Administrativo, até o 
término do período de recursos previsto no subitem 1.7. 

6.2. Cada recurso será analisado e poderá ser deferido, indeferido ou deferido parcialmente, 
condicionado a alterações na documentação de inscrição, as quais deverão ser obrigatoriamente 
incorporadas pelo candidato, em prazo fixado pelo ISC. 

6.3. O resultado de cada recurso será informado particularmente a cada candidato via e-mail. 

6.4. A publicação do resultado final será realizada por meio de edital. 

7. MUDANÇA DE CURSO 

7.1. O candidato inscrito que desejar mudar de curso durante o processo seletivo poderá fazê-
lo enviando nova inscrição até o prazo final de inscrições indicado no subitem 1.7 deste Edital. Na análise 

das inscrições, será considerada apenas a mais recente e desclassificadas as demais. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69012172.



BTCU Administrativo | Ano 54 | n° 165 | Terça-feira, 31/08/2021 11

7.2. Após a publicação do resultado final, o candidato aprovado que desejar mudar de curso 
poderá fazê-lo enviando nova inscrição, na qual deve justificar claramente seu pedido de troca. 

7.2.1. O ISC examinará a solicitação para mudança de curso e, se aprovada, fará nova 

autorização. 

7.2.2. A bolsa de estudo para o novo curso será calculada com base no seu valor ou no saldo da 

bolsa originalmente concedida, dos dois, o menor. 

8. DESISTÊNCIA 

8.1. O candidato poderá solicitar desistência de participação no processo seletivo, sem ônus, até 

o término do período de recursos previsto no subitem 1.7, por meio do envio ao Despe, via sistema e-
TCU/Administrativo, do Formulário de Solicitação de Desistência. 

8.2. Após o término do período de recursos previsto no subitem 1.7, o beneficiário poderá 
solicitar desistência da bolsa, a qualquer momento, por meio do envio ao Despe, via sistema e-
TCU/Administrativo, do Formulário de Solicitação de Desistência, estando sujeito às sanções aplicáveis.  

8.3. Não haverá ônus ao bolsista que desista de participação no curso pelos seguintes motivos: 

a) licença ou afastamento, de caráter não voluntário, previsto na Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, com suas alterações; 

b) remoção de ofício ou a pedido, para outra localidade, nos termos da Resolução-TCU nº 182, 
de 30 de novembro de 2005; 

c) necessidade do serviço, atestada pelo dirigente da unidade em que o servidor está lotado e 
ratificada pelo dirigente da unidade básica ou autoridade superior, conforme o caso. 

8.4. O Formulário de Solicitação de Desistência deve conter justificativa da impossibilidade de 
continuidade da participação ou de aproveitamento no mesmo curso ou de mudança de curso. 

8.5. A solicitação de desistência será submetida à análise do ISC, que decidirá sobre o pedido e 

sanções aplicáveis. 

9. SANÇOES 

9.1. O candidato selecionado que, sem justificativa, não iniciar seu curso até a data indicada no 

subitem 1.4 perderá o direito à bolsa de estudo autorizada e será considerada a ocorrência de desistênc ia  
não justificada para os efeitos do Programa. 

9.2. Caso o candidato, sem justificativa, não conclua seu curso antes da expiração do prazo limite 
que informou em sua inscrição, será considerada a ocorrência de desistência não justificada para os efeitos 
do Programa. 

9.3. Em caso de reprovação no curso, descumprimento das obrigações previstas neste Edital ou 
de desistência não justificada, o bolsista deverá restituir integralmente ao TCU o valor total recebido, 

atualizado monetariamente, a partir da data do último recebimento, por meio do Sistema Débito, e será 
automaticamente desligado do Programa, podendo sofrer as sanções previstas na Resolução-TCU 
nº 212/2008. 

9.4. Caso seja identificado caso de reembolso ao servidor de valores indevidos, o bolsista deverá 
restituir integralmente ao TCU o valor a maior recebido, atualizado monetariamente a partir da data do 

recebimento por meio do Sistema Débito. 

10. DOS REEMBOLSOS 

10.1. Os reembolsos somente serão iniciados após a autorização do Diretor-Geral do ISC e serão 

realizados por meio de crédito na folha de pagamentos. 

10.2. Após a publicação do resultado final, o Despe autuará TC de Reembolso específicos para 

cada candidato aprovado, e os encaminhará para os respectivos servidores bolsistas. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69012172.



BTCU Administrativo | Ano 54 | n° 165 | Terça-feira, 31/08/2021 12

10.3.1. O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais  relativo ao curso deverá, 
necessariamente, ser enviado juntamente com o primeiro pedido de reembolso. 

10.3.2. O reembolso de cada parcela não poderá exceder o valor expresso no respectivo 

comprovante de pagamento. 

10.3.3. O reembolso total feito ao bolsista não poderá ultrapassar o valor máximo autorizado para 

sua bolsa. 

10.3.4. As parcelas pagas em moeda estrangeira serão reembolsadas pelo valor em Reais 
constante no comprovante de pagamento. 

10.3.5. Admitir-se-á até 30% de variação cambial sobre o valor total da bolsa concedida para 
cursos pagos em moeda estrangeira. 

10.4. O pedido de reembolso iniciar-se-á efetivamente mediante encaminhamento do TC de 
Reembolso pelo bolsista ao S.A./ISC, via sistema e-TCU/Administrativo, contendo os documentos 
indicados no subitem 10.3. 

10.5. Somente será aceito comprovante emitido pela instituição promotora relativo a custos 
acadêmicos. Não serão ressarcidos gastos com diárias, passagens, multas por atrasos no pagamento ou 

outras despesas. 

10.6. O direito de solicitar os reembolsos autorizados prescreve 90 (noventa) dias após a data 
de vencimento da última parcela ou mensalidade do curso, conforme indicado no cronograma de 

reembolsos aprovado. 

10.7. Os pedidos de reembolso encaminhados ao S.A./ISC até o penúltimo dia útil de cada mês 

serão efetuados na folha de pagamento subsequente. 

10.8. Após finalizados os procedimentos a seu encargo, o S.A./ISC devolverá o TC de 
Reembolso ao bolsista. 

11. OBRIGAÇÕES APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO 

11.1. O servidor beneficiado deverá atentar para o Termo de Compromisso integrante do 
anteprojeto de pesquisa, que prevê a permanência no Tribunal na condição de servidor ativo por período 

mínimo equivalente à duração do curso, sob pena de restituição ao TCU do valor total investido. 

11.2. É compromisso do servidor beneficiário enviar, em até 90 (noventa) dias após a data 

indicada no cronograma de reembolso para término do curso: 

11.2.1. O TC de reembolso contendo o certificado ou diploma emitido pela instituição de ensino 
para o Despe via sistema e-TCU/Administrativo. 

11.2.2. o trabalho de conclusão do curso aprovado, em formato pdf, para a Biblioteca do TCU 
via email “biblioteca@tcu.gov.br”; 

11.2.3. um artigo para a Revista do TCU conforme especificações em “revista.tcu.gov.br”, item 
“submissões”, que poderá, a seu critério, publicá-lo. 

11.3. Caso o servidor não cumpra as obrigações previstas no subitem 11.2 no prazo, será 

considerada a ocorrência de desistência não justificada para os efeitos do programa. 

11.4. Caso o servidor necessite de prazo maior que o previsto para finalização do curso ou para 

cumprimento das obrigações previstas no subitem 11.2, deverá formalizar requerimento ao Despe, via 
sistema e-TCU/Administrativo, que decidirá sobre a aceitação do novo prazo solicitado, tendo em vista os 
critérios de oportunidade, conveniência e razoabilidade da proposta. 
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12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. O candidato é inteiramente responsável pela correção e veracidade de todas as informações 
prestadas. Ao se inscrever para a seleção, o candidato reconhece que aceita as normas estabelecidas neste 

Edital. 

12.2. Todas as inscrições no Programa são consideradas como solicitação de participação em 

evento por iniciativa própria, de acordo com o § 1º do art. 7º da Resolução-TCU nº 212/2008, para todos 
os fins. 

12.3. Eventuais dúvidas sobre este Edital ou sobre o Programa de Bolsas de Estudo para Pós-

Graduação poderão ser dirimidas junto ao Despe via e-mail para posgraduacao@tcu.gov.br . 

12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretora-Geral do ISC. 

ANA CRISTINA MELO DE PONTES BOTELHO 
Diretora-Geral do ISC 

SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE CONTROLE EXTERNO 
  

SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DAS SECRETARIAS DO TCU NOS ESTADOS 
  

SEC-MT 
  

ORDENS DE SERVIÇO 

ORDEM DE SERVIÇO-SEC/MT Nº 2, DE 30 DE AGOSTO DE 2021. 

Nos termos do Contrato nº 1/2021-SEC-MT, firmado por intermédio do Tribunal de Contas da 

União com a empresa Master Construções & Limpeza Eireli, CNPJ 05.564.043/0001-13, para a prestação 
de serviços continuados de limpeza, copeiragem e recepção nas dependências da Sec-MT, fica a contratada 
autorizada a executar os serviços a partir do dia 01 de setembro de 2021. 

Sec-MT, em 30 de agosto de 2021. 

RENÉ OLIVEIRA NEUENSCHWANDER JÚNIOR 
Secretário 
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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: Lei nº 13.979/2020; Portaria-TCU nº 193/2018, 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: VAGNER CAVALHEIRO PRIEB, matrícula 9979-1. 
NATUREZAS DE DESPESA/VALORES: 

- 3.3.90.30 - Material de consumo, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos 
Federais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

- 3.3.90.39 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos 

Recursos Públicos Federais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
MODALIDADE: Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF). 

LOCAL: SEC-RS. 
PRAZOS: Aplicação - até 90 (noventa) dias a contar da data de concessão de limite no cartão; Comprovação 
- deverá haver prestação de contas mensais, até o dia 15 de cada mês, dos gastos realizados e faturados, 

cujo pagamento ocorrerá até o dia 10 de cada mês. A prestação de contas deverá ser apresentada no dia útil 
imediatamente anterior, caso o dia 15 seja dia não útil. 

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-1597, conforme descrito acima. 

Em 31 de agosto de 2021. 

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA 
Secretário-Geral Adjunto de Administração 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

EDITAIS 

EDITAL-SEGEP Nº 1, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

PRÊMIO RECONHE-SER 2021 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) torna pública a abertura de inscrições e as regras 

para o Prêmio Reconhe-Ser 2021. 

O Prêmio Reconhe-Ser obedecerá às disposições da Portaria-TCU nº 306, de 27 de setembro 

de 2019. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O Prêmio Reconhe-Ser integra o Programa Reconhe-Ser e tem como objetivo o 

reconhecimento público de trabalhos de destaque no Tribunal de Contas da União (TCU). 

1.2. As inscrições para o Prêmio Reconhe-Ser estão abertas a todos os servidores do TCU, 

exceto àqueles detentores de função de direção de nível FC-05 ou FC-06.  
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1.2.1 Os ocupantes de função de Especialista Sênior de qualquer nível e natureza (direção ou 
assessoramento) podem participar. 

1.2.2. O detentor de função de direção de nível FC-05 ou FC-06 poderá compor equipe de 

trabalho de que tenha participado antes de sua designação. 

2. DA PREMIAÇÃO 

2.1. Serão premiados trabalhos de destaque e ideias inovadoras nas seguintes categorias e 
quantidades: 

2.1.1. Controle Externo: 

a) até 10 (dez) trabalhos de destaque; 

b) até 1 (uma) ideia inovadora. 

2.1.2. Governança e Gestão: 

a) até 5 (cinco) trabalhos de destaque; 

b) até 1 (uma) ideia inovadora. 

2.2. Os critérios de avaliação estão indicados no item 6 deste Edital. 

2.3 Os trabalhos de destaque premiados serão submetidos à votação aberta a todos os servidores 

do TCU para que sejam escolhidos dois da categoria Controle Externo e um da categoria Governança e 
Gestão como Destaques Populares, conforme explicitado no item 6.3 deste Edital. 

3. DO CRONOGRAMA 

3.1. O período de inscrição e as datas das demais etapas do Prêmio Reconhe-Ser são 
relacionados no quadro a seguir: 

DATA ETAPA 

31/8 a 17/9/2021 Período de inscrições 

Até 21/9/2021 Divulgação dos trabalhos inscritos 

21/9 a 

12/10/2021 

Análise de trabalhos pela comissão julgadora do Prêmio Reconhe-Ser e Homologação da seleção dos trabalhos pela 

Segep 

18/10/2021 Publicação dos trabalhos de destaque ganhadores do Prêmio Reconhe-Ser 

18 a 29/10/2021 Votação nos trabalhos selecionados 

Até 5/11/2021 Indicação do representante para participação em evento, conforme item 8.2 

11/11/2021 
Evento de reconhecimento público com a divulgação dos trabalhos vencedores na votação popular e das ideias inovadoras 

premiadas 
  

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão realizadas no sistema Prêmio Reconhe-Ser, disponível no Portal de 
Serviços Administrativos. 

4.1.1. O formulário de inscrição conterá campo para descrição do trabalho ou ideia, e campo 

para fundamentação com base no critério de avaliação da categoria, em que o participante deverá apresentar 
os argumentos a serem considerados pela comissão no momento da avaliação.  

4.2. Somente serão aceitas inscrições de trabalhos que tenham pelo menos uma etapa concluída 
de setembro/2020 a agosto/2021, devidamente evidenciada no ato de inscrição, e com manifestação formal 
do dirigente da unidade responsável pelo trabalho ou por sua coordenação. 

4.3. O trabalho na íntegra não pode ter sido premiado em edições anteriores do Prêmio 
Reconhe-Ser.  

4.4. No ato de inscrição, a ideia inovadora ou o trabalho deve ser classificado pelo candidato 
em somente uma das categorias previstas no item 2.1. 
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4.4.1. Trabalhos voltados para controle externo, ainda que realizados no âmbito de unidades 
não vinculadas à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), deverão ser inscritos na categoria 
“Controle Externo”. 

4.4.2. Trabalhos voltados para a governança ou a gestão do TCU, ainda que realizados no 
âmbito de unidades vinculadas à Segecex ou de unidades de assessoramento a autoridades, deverão ser 

inscritos na categoria “Governança e Gestão”. 

4.4.3. A comissão julgadora do Prêmio Reconhe-Ser poderá fazer o reenquadramento de 
categoria de trabalhos ou ideias no momento da avaliação. 

4.5. A inscrição deverá conter o nome dos participantes que deram contribuições relevantes ao 
trabalho, independentemente de sua unidade de lotação atual, e poderá incluir estagiários, terceirizados ou 

servidores inativos. 

4.5.1. No ato da inscrição, um dos participantes deverá ser indicado como o responsável pela 
equipe, que atuará como ponto focal para eventuais contatos, esclarecimentos ou orientações em relação ao 

Prêmio. 

4.5.2. Não será possível a inclusão de outros participantes após o término do prazo de 

inscrições. 

4.6. Cada servidor poderá inscrever mais de um trabalho e/ou ideia, bem como integrar mais de 
uma equipe de participantes.  

4.7. A premiação na categoria “ideias inovadoras” não implica a implementação da ideia 
selecionada.  

4.8. Para efetivar a inscrição de um trabalho de destaque, visando subsidiar a análise da 
comissão julgadora, deverá ser anexada ficha síntese do trabalho, conforme orientações contidas no Anexo 
II deste Edital. 

4.8.1. No caso de inscrição de ideia inovadora, a apresentação de documento explicativo é 
opcional. 

5. DA COMISSÃO JULGADORA 

5.1. A comissão julgadora será composta pelos membros da Comissão de Gestão de Pessoas 
(CGP). 

5.2. Cabe à comissão julgadora a seleção dos trabalhos e das ideias inovadoras mediante 
avaliação segundo os critérios estabelecidos no item 6 deste edital. 

5.3. Além dos membros formalizados, a comissão julgadora poderá convidar especialis tas 

internos ou externos ao TCU para subsidiar a avaliação. 

5.4. É vedado aos servidores inscritos no Prêmio Reconhe-Ser integrar a comissão julgadora ou 

subsidiar, na condição de especialista, a avaliação por ela realizada. 

5.4.1 Em caso de impedimento de membro, o respectivo suplente integrará a comissão 
julgadora. 

5.5. O resultado da seleção da comissão julgadora será submetido à Segep, a quem compete a 
homologação do resultado dos selecionados para a premiação. 

5.6. A comissão julgadora será a única instância de seleção de trabalhos e ideias premiados. 

6. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO JULGADORA 

6.1. Os trabalhos e as ideias inovadoras serão avaliados segundo os critérios estabelecidos para 

a categoria na qual foram inscritos, conforme subitens 6.2. a 6.4. e anexo único deste Edital. 

6.2. Os trabalhos e as ideias serão avaliados de acordo com as informações fornecidas no ato 

de inscrição. 
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6.3. Após a divulgação dos trabalhos premiados pela comissão julgadora, haverá uma votação 
aberta a todos os servidores do TCU para a escolha dos trabalhos de Destaques Populares em cada categoria, 
conforme item 2.3.  

6.3.1. Cada servidor poderá identificar-se para votação no sistema apenas uma vez, devendo 
registrar um voto em cada categoria.  

6.3.2. Não haverá possibilidade de alteração de voto. 

6.3.3. Serão aceitos votos em branco, que não afetarão a contagem total dos votos. Nesse caso, 
o servidor não poderá efetuar nova tentativa de votação. 

6.4. A divulgação dos premiados será realizada mediante edital da Segep. 

7. DAS AÇÕES DE RECONHECIMENTO PÚBLICO 

7.1. Os trabalhos e as ideias vencedores serão premiados com o objetivo de valorizar as 
contribuições e as competências dos servidores envolvidos, bem como os resultados alcançados. 

7.2. Os servidores vencedores receberão os seguintes Prêmios: 

a) elogios em seus assentamentos funcionais, mediante publicação no Boletim do Tribunal de 
Contas da União (BTCU); 

b) pontos no programa Reconhe-Ser, sendo atribuído igualmente a cada participante o resultado 
da divisão de 100 pontos pelo número de membros da equipe premiada nos trabalhos das categorias 
Controle Externo e Governança e Gestão, observadas as limitações constantes no item 7.5.; 

c) pontos no programa Reconhe-Ser, sendo atribuído igualmente a cada participante o resultado 
da divisão de 30 pontos pelo número de membros da equipe premiada por ideia inovadora, observadas as 

limitações constantes no item 7.5. 

d) certificados de participação. 

7.3. Os trabalhos de destaque selecionados serão apresentados ao público interno do TCU. 

7.4. Aos servidores participantes dos trabalhos eleitos como Destaques Populares de que trata 
o item 2.3 deste Edital serão concedidos 10 pontos adicionais no Reconhe-Ser. 

7.5. Aos servidores participantes dos trabalhos e das ideias inovadoras premiados aplicam-se 

as seguintes limitações no tocante à concessão de pontos no Reconhe-Ser: 

a) cada servidor poderá receber o máximo de 30 pontos por trabalho premiado;  

b) cada servidor poderá receber no máximo 15 pontos por ideia inovadora; 

c) cada servidor poderá receber no máximo 20 pontos em todas as ideias inovadoras em que 
participou; 

d) cada servidor poderá receber, no total acumulado, o máximo de 60 pontos nesta edição do 
Prêmio Reconhe-Ser. 

7.5.1. Os limites estabelecidos no caput não se aplicam aos pontos referidos no item 7.4 deste 
Edital. 

8. DO EVENTO DE RECONHECIMENTO PÚBLICO 

8.1. A premiação ocorrerá em evento de reconhecimento público, a ser realizado de forma 
virtual. 

8.2. Os responsáveis pelos trabalhos premiados devem indicar por e-mail (reconhe-
ser@tcu.gov.br), até a data prevista no item 3.1 deste edital, o nome do representante para comparecer ao 
evento em formato online. 

8.2.1. O representante pode ser um participante do trabalho ou terceiro escolhido pela equipe.  
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8.3. Durante o evento serão revelados os trabalhos vencedores na votação popular nas 
categorias Controle Externo e Governança e Gestão, bem como as ideias inovadoras premiadas.  

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A inscrição de trabalhos e ideias inovadoras no Prêmio Reconhe-Ser constitui escolha dos 
servidores, estagiários e terceirizados diretamente envolvidos, considerados todos esses informados na 

respectiva inscrição que concordam em ceder os direitos autorais sobre os materiais produzidos, sem 
exclusividade. 

9.2. Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao SMC/Segep, pelo e-mail reconhe-

ser@tcu.gov.br. 

9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária de Gestão de Pessoas. 

MARLUCE NORONHA BARCELOS 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 

ANEXO I 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE DESTAQUE 

CONTROLE EXTERNO 

Impacto do Trabalho 

Os resultados do trabalho geraram ou podem gerar aprimoramento da Administração Pública, seja 

diretamente, por meio da melhoria da eficiência, eficácia, efetividade ou economicidade da atuação 
estatal, ou, indiretamente, por meio da aplicação de conceitos, ferramentas ou métodos novos, ou inéditos 

em determinado contexto, que resultem no aperfeiçoamento do controle externo.  
  

GOVERNANÇA E GESTÃO 

Eficiência Administrativa 

Os resultados do trabalho geraram ou podem gerar aperfeiçoamento da eficiência administrativa do TCU 
por meio da desburocratização ou simplificação de processos, da economia de recursos ou da melhoria 

no atendimento e na oferta de serviços. 
  

CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DAS IDEIAS INOVADORAS 

CONTROLE EXTERNO / GOVERNANÇA E GESTÃO 

Impacto e Viabilidade da ideia inovadora  

A ideia é capaz de impactar positivamente os processos de trabalho e/ou resultados do TCU, não apresenta impedimento constitucional ou 

legal e possui benefícios potenciais que superam os custos estimados para sua implementação. 
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ANEXO II 

Orientações para elaboração de Ficha-Síntese 

1. Formatação 

a. Arquivo em formato Word 

b. Fonte Times New Roman ou Arial tamanho 12 

c. Espaçamento de parágrafo 1,5 

d. Tamanho máximo de 2 páginas 

2. Estrutura para os trabalhos de Controle Externo 

a. Título do Trabalho 

b. Data de conclusão da etapa em avaliação 

c. Objetivo do trabalho 

d. Descrição do aprimoramento, potencial ou efetivo, da Administração Pública obtido pelo 

trabalho, incluindo especificação de pelo menos um dos itens abaixo: 

i. Melhoria da eficiência, eficácia, efetividade ou economidade da atuação estatal; e/ou 

ii. Aplicação de conceitos, ferramentas ou métodos novos, ou inéditos em determinado 
contexto, que resultaram no aperfeiçoamento do controle externo. 

3. Estrutura para os trabalhos de Governança e Gestão 

a. Título do Trabalho 

b. Data de conclusão da etapa em avaliação 

c. Objetivo do trabalho 

d. Descrição do aperfeiçoamento, potencial ou efetivo, da eficiência administrativa do TCU, 
incluindo especificação de pelo menos um dos meios utilizados consoante lista abaixo: 

i. Desburocratização ou simplificação de processos; e/ou 

ii. Economia de recursos; e/ou 

iii. Melhoria no atendimento e na oferta de serviços. 
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EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

- Concessão - 

Em 25 de agosto de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 8º e art. 4º da Emenda Constitucional nº 103/2019, e na 
subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam nº 4/2021. 

CONCEDO o abono de permanência no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, 
na forma proposta pela Diretoria de Legislação de Pessoal. 

NOME/CARGO/MATR. A PARTIR DE PROCESSO  

ALOÍSIO DE FREITAS ZAMPARETTI, AUFC, Matr. 4546-2 22/08/2021 TC - 027.398/2021-8 

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 

Secretário Substituto 

 

ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE VINCULAÇÃO TÉCNICA 

- Deferimento - 

Em 30 de agosto de 2021 

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

ALTERAR a unidade de vinculação técnica de PEDRO EMMANUEL FERREIRA DE 
AZEVEDO, Matrícula 5719-3, de Secretaria de Auditoria Interna - Seaud/ para Assessoria Parlamentar - 
Aspar/SEGEPRES, mantendo a unidade de domicílio, a partir de 30/08/2021. 

(Solicitação Cesp nº 24374) 

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretário Substituto da Segep  

 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

- Deferimento - 

Em 27 de agosto de 2021 

CONHEÇO do pedido de reconsideração interposto pelo servidor MAURÍCIO BERTRAND 
FURTADO (AUFC, matr. 2377-9), por preencher os requisitos de admissibilidade para, no mérito, dar-lhe 
provimento, e, com fundamento no art. 109 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, torno sem efeito o 
despacho da Secretaria de Gestão de Pessoas, publicado no BTCU 135, de 20/7/2021, que autorizou o 
desconto dos valores recebidos indevidamente pelo servidor, a título de ressarcimento parcial de despesas 
com assistência à saúde de sua beneficiária-dependente, nos meses de janeiro a maio de 2021. 

(TC 022.033/2021-1) 

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 

Secretário de Gestão de Pessoas Substituto 
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PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

- Indeferimento - 

Em 30 de agosto de 2021 

CONHEÇO do pedido de reconsideração interposto pela servidora aposentada MARIA JOSÉ 
DE ÁVILA, matr. 236-4, por preencher os requisitos de admissibilidade para, no mérito, negar- lhe 

provimento, mantendo nos seus exatos termos a comunicação feita por meio do OFÍCIO 1892/2021-
TCU/Segep, de 1/7/2021 à peça 10, que tratou do cumprimento do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário. 

(TC 018.803/2021-0) 

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretário de Gestão de Pessoas substituto 

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 30 de agosto 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 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 

Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR FABRICIO ROSSI FERNANDES LIMA, matrícula 3364-2, para substituir, no(a) 
Serviço de Projeto e Fiscalização de Obras /Denge/Senge, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, MARCELO 

ALBUQUERQUE LIMA, matrícula 2962-9, no período de 8/9/2021 a 17/9/2021, em virtude do 
afastamento legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventual. 

(Número de controle: 3711) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 30 de agosto 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 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 

Pessoas deste Tribunal, resolve: 
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DESIGNAR FABRICIO ROSSI FERNANDES LIMA, matrícula 3364-2, para substituir, no(a) 
Serviço de Projeto e Fiscalização de Obras /Denge/Senge, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, MARCELO 
ALBUQUERQUE LIMA, matrícula 2962-9, no período de 18/10/2021 a 27/10/2021, em virtude do 

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

(Número de controle: 3713) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 30 de agosto 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 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR NÍCOLAS ARRUDA BEZERRA, matrícula 11375-1, para substituir, no(a) 
Assessoria da Segedam/SEGEDAM, o(a) Assessor de Secretário-Geral, código FC-4, MANOEL BOMFIM 

PEREIRA DE SOUSA, matrícula 6540-4, no dia 31/8/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 3714) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 30 de agosto 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 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR RAFAEL LÚCIO ESTEVES, matrícula 8666-5, para substituir, no(a) Gabinete 
do Ministro BRUNO DANTAS NASCIMENTO, o(a) Assessor de Ministro, código FC-5, MANUELA DE 
ANDRADE FARIA, matrícula 4223-4, no período de 31/8/2021 a 11/9/2021, em virtude do afastamento 

legal deste(a). 

(Número de controle: 3706) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 31 de agosto 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 89, de 10 de setembro de 2020, da Secretaria de Gestão de 

Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR FABRICIO ROSSI FERNANDES LIMA, matrícula 3364-2, para substituir, no(a) 
Serviço de Projeto e Fiscalização de Obras /Denge/Senge, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, MARCELO 

ALBUQUERQUE LIMA, matrícula 2962-9, no período de 20/9/2021 a 24/9/2021, em virtude do 
afastamento legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventual. 

(Número de controle: 3712) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 31 de agosto 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  

CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA / AUFC / 3509-2 / 
SEINFRAPETRÓLEO/SEGECEX 

10/09/2021 a 
08/12/2021 

1ª 4º 
13/12/2011 a 
10/12/2016 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Normas e Métodos de Auditoria: Autoestudo e Avaliação de Conhecimento/ISC, Auditoria Baseada em Risco - 

Etapa I/ISC, Auditoria Baseada em Risco - Etapa II/ISC, Auditoria Operacional/ISC.  
  

(Solicitação Cesp nº 24371) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  
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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 31 de Agosto de 2021  

Servidor Matrícula Inicio Término 

LUCAS RIBEIRO PEREIRA 11186-4 16/08/2021 20/08/2021 

GUILHERME ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 10960-6 16/08/2021 30/08/2021 

MELQUIZEDEQUE SOARES SANTANA 2782-0 23/08/2021 15/09/2021 

LUCAS RIBEIRO PEREIRA 11186-4 21/08/2021 06/09/2021 

MARCELLO DAVID ROCHA 8622-3 23/08/2021 01/09/2021 

NEIDE CARDOSO NEVES 9492-7 26/08/2021 27/08/2021 

ELDER DE OLIVEIRA MACHADO 3393-6 27/08/2021 27/08/2021 

MANUELINA PORTO NUNES NAVARRO 7679-1 25/08/2021 27/08/2021 

MARCO AURÉLIO GABARDO 6513-7 30/08/2021 03/09/2021 
  

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 31 de Agosto de 2021  

Servidor Matrícula Inicio Término 

MANOEL BOMFIM PEREIRA DE SOUSA 6540-4 30/08/2021 31/08/2021 
  

JÚLIA POUBEL COELHO 
Diretora da Dsaud 
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