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GABINETES DE AUTORIDADES 
 

SECRETARIA DE APOIO ESPECIALIZADO 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

DIÁRIAS 

- Retificação - 

Em 29 de julho de 2022. 

No ato “DIÁRIAS - Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância 
Competente”, Sistema Viajar - Evento nº 241/2022, publicado no BTCU Administrativo nº 140, de 
28/07/2022, em decorrência de erro na coluna nome/matrícula; 

Onde se lê: 
BRUNO DANTAS / 2676-0 

Leia-se: 
BRUNO DANTAS NASCIMENTO / 10328-4 

Onde se lê: 

MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY / 8645-2 
Leia-se: 

MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY / 3433-9 

(TC 013.265/2022-9). 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 
Secretário de Apoio Especializado 

 
CORREGEDOR 

PORTARIAS 

PORTARIA-CORREG Nº 24, DE 27 DE JULHO DE 2022. 

O MINISTRO CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no exercício das 
atribuições previstas no art. 32, inciso I, do Regimento Interno e no art. 3º, inciso II, da Resolução 159, de 

19 de março de 2003, resolve: 

Art. 1º Fica aprovado o plano de correição e inspeção do segundo semestre de 2022, na forma 
do anexo I. 

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

MINISTRO BRUNO DANTAS 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71558676.



BTCU Administrativo | Ano 55 | n° 141 | Sexta-feira, 29/07/2022 2

ANEXO I À PORTARIA-CORREG Nº 24, DE 27 DE JULHO DE 2022. 

PLANO DE FISCALIZAÇÃO - 2º SEMESTRE DE 2022 

1. NÚMERO DE UNIDADES A SEREM VISITADAS - TIPO DE FISCALIZAÇÃO 

1.1 Serão realizados dois trabalhos, na modalidade inspeção, visitas técnicas ou correição, 

definidos a partir de critérios de risco e relevância e com foco nos objetivos delineados no Plano 

Estratégico do TCU. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Atuar de forma estratégica, a fim de obter visão sistêmica do funcionamento do Tribunal e 

privilegiar temas relevantes e de impacto no controle externo; 

2.2. Avaliar a regularidade, eficiência e eficácia dos procedimentos de trabalho adotados no 

âmbito das unidades organizacionais selecionadas, bem como atividades administrativas, quando for o caso; 

2.3. Verificar o cumprimento das recomendações e das determinações exaradas em visitas 
técnicas, inspeções e correições realizadas anteriormente. 

3. PROCEDIMENTOS A SEREM EVENTUALMENTE UTILIZADOS  

3.1. Conhecer a organização, o funcionamento e as atividades das unidades que serão 

fiscalizadas; 

3.2. Coletar informações sobre o andamento das ações previstas nos planos instituciona is, 
indicadores e metas de desempenho, avaliações de riscos, sistemas de informação e atualização dos 

processos de trabalho;  

3.3. Mapear o fluxo processual da unidade, identificando processos com trâmites anômalos ou 

intempestivos;  

3.4. Verificar o cumprimento de despachos dos relatores e de determinações do Tribunal; 

3.5. Analisar a força de trabalho, o clima organizacional da unidade, as metas individuais e as 

avaliações de desempenho de seus servidores; 

3.6. Avaliar os critérios de implementação e de supervisão do teletrabalho; 

3.7. Elaborar relatório final, com visão sistêmica dos assuntos tratados, e indicar ações para 

solucionar eventuais falhas, com encaminhamento dos resultados às unidades envolvidas; 

3.8. Propor a adoção de medidas disciplinares e administrativas necessárias à correção de 

ocorrências eventualmente detectadas. 

4. AÇÕES DE COOPERAÇÃO 

4.1. Realização de reuniões e ações de cooperação com as secretarias-gerais e os dirigentes das 

unidades fiscalizadas, com vistas a apresentar os resultados encontrados e indicar ações a serem conduzidas 
por aquelas unidades; 

4.2. Elaboração de relatório ou nota técnica com as informações obtidas nos trabalhos 
realizados, encaminhando os resultados às secretarias-gerais e aos dirigentes das unidades fiscalizadas, 
conforme o caso, para a proposição de melhorias na atuação do Tribunal. 
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

PORTARIAS 

PORTARIA-SEGEDAM Nº 15, DE 29 DE JULHO DE 2022 

Subdelega competências à Secretária-Geral Adjunta 

de Administração para os fins que especifica. 

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO, no uso de suas competências regulamentares, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Portaria-

TCU nº 119, de 25 de julho de 2022, e 

considerando as competências atribuídas à Secretaria-Geral Adjunta de Administração 
(Adgedam) quanto ao assessoramento da Secretaria-Geral de Administração e à coordenação, 

acompanhamento e execução das ações estratégicas de administração, em consonância com o disposto na 
Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º Fica subdelegada competência à Secretária-Geral Adjunta de Administração e, em seus 
impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas as normas em vigor aplicáveis, praticar os 
seguintes atos: 

I - designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução de contrato 
no âmbito da Adgedam, nos termos do inciso III do art. 58 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do 

inciso III do art. 104 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021; 

II - autorizar viagem de servidor do TCU, dentro do território nacional, para realizar serviços 
afetos à área de atuação da Secretaria-Geral de Administração (Segedam); 

III - emitir requisição de passagem aérea e autorizar transporte, inclusive para colaborador e 
colaborador eventual, excetuando-se a operacionalização dos procedimentos inerentes à Resolução-TCU 

nº 225, de 13 de maio de 2009; 

IV - conceder diária e adicional de embarque e desembarque, inclusive para colaborador e 
colaborador eventual, bem como autorizar o pagamento dessas indenizações; 

V - autorizar o ressarcimento de despesas de pequeno vulto, realizadas por servidores no 
interesse do TCU, nos casos de urgência e devidamente fundamentados, exceto aquelas inerentes às 

autoridades;  

VI - autorizar alterações e decidir sobre justificativas apresentadas por servidor em relação ao 
adiamento ou antecipação de saída ou retorno de viagem, quando não importarem em ônus adicional para 

o TCU; 

VII - conceder suprimento de fundos, nos termos dos arts. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março 

de 1964, e art. 45 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; 

VIII - autorizar a prestação de serviço extraordinário; 

IX - expedir certidões e declarações, apondo-lhes o necessário visto, ressalvadas as requeridas 

pelo Presidente ou Vice-Presidente da República, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da 
União, Ministros de Estado ou autoridades de nível hierárquico equivalente, membros do Congresso 

Nacional e Ministros de Tribunais Superiores, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 74 a 87 
da Resolução-TCU nº 259, de 7 de maio de 2014; 

X - determinar a autuação de processos referentes a matérias de sua competência, inclusive os 

de caráter reservado; 
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XI - sobrestar processo referente à matéria de sua competência para o qual não tenha sido 

designado relator, na hipótese de se tratar de matéria conexa com aquela tratada em outro processo em 

tramitação no TCU; 

XII - promover o encerramento de processo de sua área de competência que tenha cumprido o 

objetivo para o qual foi constituído, em consonância com a Resolução-TCU nº 259, de 2014; e 

XIII - deferir pedidos de vista, de cópia e de informações relativos a processos afetos à 

Adgedam sem relator designado ou já encerrados, inclusive àqueles com restrição de acesso em razão da 

confidencialidade, observando-se, no que couber, o disposto nas Resoluções-TCU nº 259, de 2014, e 294, 

de 2018.  

Art. 2º Fica a titular da Adgedam autorizada a, obedecidas às atribuições relativas aos titula res 

de suas subunidades subordinadas, subdelegar competências conferidas por meio desta Portaria, em 

consonância com a necessidade do serviço. 

Art. 3º Os atos praticados por subdelegação de competência deverão indicar esta situação nos 

seus fundamentos, nos termos do § 3º do art. 14 da lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados pela Secretária-Geral Adjunta de Administração 

entre 25 de julho de 2022 e a presente publicação. 

Art. 5º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 2, de 5 de janeiro de 2021. 

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

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 

 

PORTARIA-SEGEDAM Nº 16, DE 29 DE JULHO DE 2022 

Subdelega competências ao Secretário de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade para os fins que especifica.  

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, no uso de suas competências regulamentares, à vista do disposto no art. 2º da Portaria-TCU nº 119, 

de 25 de julho de 2022, da Presidência deste Tribunal, e 

considerando as competências atribuídas à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

(Secof) quanto ao gerenciamento e à execução das atividades inerentes à programação e execução 

orçamentário-financeira e à contabilidade do Tribunal, em consonância com o disposto na Resolução-TCU 

nº 324, de 30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º Fica subdelegada competência ao Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade e, 

em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas as normas aplicáveis em vigor, 

praticar os seguintes atos: 

I - movimentar recursos orçamentários e financeiros destinados ao atendimento de despesas do 

Tribunal; 

II - movimentar os recursos decorrentes de operações de crédito externo firmadas pela 

República Federativa do Brasil e entidades internacionais e que tenham o TCU como beneficiário; 

III - movimentar os recursos recebidos em doação de entidades ou organismos nacionais ou 

internacionais; 
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IV - emitir e assinar, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os documentos 
necessários à execução de despesas do Tribunal e de outros órgãos ou entidades decorrentes de Termo de 
Execução Descentralizada (TED) de créditos; 

V - reconhecer despesas de exercícios anteriores, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964; 

VI - autorizar a inscrição de despesas em Restos a Pagar; 

VII - autorizar o provisionamento e os correspondentes sub-repasses de recursos necessários ao 
atendimento de despesas do TCU;  

VIII - emitir declarações relativas à adequação orçamentária e financeira de despesas, nos 

termos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF); 

IX - encaminhar à Consultoria Jurídica (Conjur) os processos referentes aos procedimentos 

licitatórios e contratuais, acompanhados das respectivas adequações orçamentárias de despesas, nos termos 
do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 53, caput e §4º da Lei n. 
14.133 de 1º de abril de 2021; 

X - expedir orientações quanto aos procedimentos referentes à abertura e ao encerramento do 
exercício financeiro; 

XI - aprovar a prestação de contas e autorizar a baixa de responsabilidade de supridos na forma 
da Portaria-TCU nº 193, de 20 de julho de 2018; 

XII - expedir, em conformidade com os artigos 74 a 87 da Resolução-TCU nº 259, de 7 de maio 

de 2014, no que couber, certidões e declarações, na área de sua competência, apondo-lhes o necessário visto 
e mencionando esta delegação, ressalvadas as requeridas pelo Presidente da República, Vice-Presidente da 

República, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Ministros de Estado ou autoridades 
de nível hierárquico equivalente, Membros do Congresso Nacional e Ministros de Tribunais Superiores; 

XIII - determinar a autuação de processos referentes a matérias de sua competência, inclus ive 

os de caráter reservado; 

XIV - promover o encerramento de processo da sua área de competência que tenha cumprido o 
objetivo para o qual foi constituído, em consonância com a Resolução-TCU nº 259, de 2014; 

XV - deferir pedidos de vista, de cópia e de informações relativas a processos afetos à Secof 
sem relator designado ou já encerrados, inclusive àqueles com restrição de acesso em razão da 

confidencialidade, observando-se, no que couber, o disposto nas Resoluções-TCU nº 294, de 18 de abril de 
2018, e nº 259, de 2014;  

XVI - outorgar poderes a beneficiário de diárias internacionais para retirar o numerário e assinar 

o contrato de câmbio correspondente junto à instituição financeira, quando o pagamento ocorrer em moeda 
estrangeira; 

XVII - representar, como pessoa física responsável pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) e pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Sefip), o 
órgão Tribunal de Contas da União (CNPJ 00.414.607/0001-18) perante a Receita Federal do Brasil, a 

Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda nos assuntos pertinentes 
à certificação digital (e-CNPJ), administração tributária e previdenciária relativa aos fornecedores, 

autoridades e servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do TCU, nos polos ativo e passivo, podendo 
assinar e praticar os demais atos administrativos necessários; e 

XVIII - baixar outros atos necessários ao andamento das atividades inerentes à área específica 

de atuação da Secof. 

Art. 2º Fica o titular da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade autorizado a, 

obedecidas as atribuições relativas aos titulares de suas subunidades subordinadas, subdelegar 
competências conferidas por meio desta Portaria, em consonância com a necessidade do serviço. 
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Art. 3º Os atos praticados por subdelegação de competência deverão indicar esta situação nos 
seus fundamentos, nos termos do art. 14, § 3º, da lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados pela Secretária de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade entre 25 de julho de 2022 e a presente publicação. 

Art. 5º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 22, de 6 de julho de 2021. 

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

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 

 

PORTARIA-SEGEDAM Nº 17, DE 29 DE JULHO DE 2022 

Subdelega competências à Secretária de Gestão de 
Pessoas para os fins que especifica. 

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, no uso de suas competências regulamentares, à vista do disposto no art. 2º da Portaria-TCU nº 119, 
de 25 de julho de 2022, da Presidência deste Tribunal, e 

considerando as competências atribuídas à Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) quanto à 

proposição e condução de políticas de gestão de pessoas, bem como ao gerenciamento e à execução das 
atividades inerentes aos serviços de pessoal, à gestão de clima organizacional, desempenho profissiona l , 

saúde, qualidade de vida, alocação e movimentação de pessoas no âmbito do Tribunal, em consonância 
com o disposto na Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º Fica subdelegada competência à Secretária de Gestão de Pessoas e, em seus 

impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas as normas em vigor aplicáveis, praticar os 
seguintes atos: 

I - dar posse a servidor nomeado para exercer cargo de provimento efetivo ou em comissão; 

II - lotar servidor do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal; 

III - alterar a vinculação técnica de servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal, entre as 

unidades sediadas numa mesma localidade, condicionada à anuência dos titulares das unidades envolvidas 
e dos titulares das unidades básicas, quando for o caso; 

IV - remover servidor do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, nos limites estipulados 
em normas específicas e observados os procedimentos dispostos na Resolução-TCU nº 286, de 16 de 
janeiro de 2017; 

V - designar servidores para exercer as funções de confiança dos níveis FC-5 e FC-6, após 
autorização da Presidência registrada em sistema informatizado e observados os requisitos dispostos nos 

normativos correlatos, bem como editar os respectivos atos de dispensa; 

VI - designar servidores para exercer as funções de confiança dos níveis FC-1 a FC-4, 
observados os requisitos dispostos nos normativos correlatos bem como editar os respectivos atos de 

dispensa; 

VII - designar servidores para exercer as funções de especialista sênior FC-5, após autorização 

da Presidência registrada em sistema informatizado, e agendar a dispensa do servidor da respectiva função 
de confiança, observados os requisitos dispostos nos normativos correlatos; 

VIII - designar servidores para exercer as funções de especialista sênior FC-3 e FC-4 e agendar 

a dispensa do servidor da respectiva função de confiança, observados os requisitos dispostos nos normativos 
correlatos; 
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IX - designar, mediante indicação, os substitutos de titulares das funções de confiança e dos 
cargos em comissão de Oficial de Gabinete e Assistente de Gabinete e os servidores incumbidos de exercer 
interinamente essas funções, nos afastamentos, ausências e impedimentos do titular, observados os 

requisitos dispostos nos normativos correlatos, bem como editar os respectivos atos de dispensa; 

X - expedir e assinar a carteira de identidade de controle externo de que trata a Portaria TCU 

nº 180, de 6 de agosto de 2010, e o cartão de identidade funcional de que trata a Portaria TCU nº 191, de 
27 de agosto de 2012; 

XI - proceder ao registro de elogios nos assentamentos funcionais dos servidores, quando 

indicados ou autorizados pelas autoridades ou dirigentes de unidades básicas da Secretaria do TCU;  

XII - proceder ao registro, nos assentamentos individuais dos servidores, das penalidades 

disciplinares de advertência e suspensão previstas no art. 127 da Lei nº 8.112, de 1990; 

XIII - decidir sobre pedidos de dispensa de ponto para participação em competição desportiva 
nacional ou para integrar, mediante convocação, representação desportiva nacional, no País ou no exterior, 

bem como para outros eventos previstos em norma específica; 

XIV - decidir, em favor dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal sobre 

períodos ou saldos de férias não indenizados no acerto de contas decorrente da vacância, bem como decidir 
sobre a dispensa do cumprimento de novo interstício de doze meses para a aquisição do direito às primeiras 
férias no Tribunal, observados os normativos correlatos;  

XV - designar grupos de trabalho e comissões; 

XVI - lançar apostilas nos atos relativos a pessoal, ativo e inativo, vinculado à Secretaria do 

Tribunal; 

XVII - constituir Juntas Médicas Oficiais; 

XVIII - homologar os cálculos de proventos e expedir títulos de inatividade; 

XIX - decidir sobre os pedidos de: 

a) ajuda de custo por motivo de remoção de servidor no interesse da Administração; 

b) auxílio-moradia; 

c) adicional por tempo de serviço; 

d) adicional noturno; 

e) adicional de insalubridade, de periculosidade e de atividades penosas; 

f) licenças previstas no art. 81 da Lei nº 8.112, de 1990, inclusive a licença-prêmio por 
assiduidade referida no art. 7º da Lei nº 9.527, de 1997, e, nos termos da Resolução-TCU nº 212, de 25 de 

junho de 2008, a licença para capacitação; 

g) licenças médicas, à vista dos respectivos laudos; 

h) licença por acidente em serviço; 

i) licença à gestante, à adotante e paternidade; 

j) auxílio-funeral; 

k) auxílio-reclusão; 

l) auxílio-natalidade; 

m) assistência pré-escolar (auxílio-creche); 

n) abono de permanência; 
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o) isenção de Imposto de Renda a servidores inativos e pensionistas acometidos de doença grave 
especificada em lei, nos casos em que não implique alteração do fundamento legal do benefício; 

p) pensão aos beneficiários de servidores falecidos, bem como suas respectivas atualizações;  

q) usufruto dos períodos de licença-prêmio por assiduidade adquiridos na forma da redação 
original do art. 81, inciso V, da Lei nº 8.112, de 1990; 

r) conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio por assiduidade já adquiridos de 
acordo com a redação original do § 2º do art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, e não gozados por servidor que 
vier a falecer; 

s) conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio por assiduidade já adquiridos, não 
gozados nem computados em dobro para fins de aposentadoria, na medida das disponibilidades 

orçamentárias e financeiras do Tribunal, em conformidade com a jurisprudência do TCU; 

t) pagamento da indenização de transporte e do auxílio-transporte; 

u) adição de parcelas das vantagens pessoais denominadas "quinto" e "décimo", bem como as 

respectivas atualizações progressivas, nos termos das Leis nºs 8.112, de 1990, 8.911, de 11 de julho de 
1994, 9.527, de 1997, e 9.624, de 2 de abril de 1998, bem como em cumprimento a decisões judiciais; 

v) acumulação, alteração e interrupção de férias de servidores do Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal, observados os normativos correlatos; 

x) prestação de serviço extraordinário, bem como o respectivo cômputo no banco de horas ou 

pagamento em pecúnia, conforme o caso, nos termos da Resolução-TCU nº 204, de 1º de agosto de 2007; 

y) afastamento para exercício de mandato eletivo;  

z) afastamento para participação em programa de formação de concurso público no âmbito 
federal; 

aa) horário especial de trabalho formulado por servidores estudantes, e por aqueles com 

deficiência, em consonância com os procedimentos disciplinados pelas Portarias-TCU nºs 605, de 22 de 
dezembro de 1997, 396, de 18 de dezembro de 2019, e 137, de 14 de maio de 2010; 

ab) realização de estágio supervisionado por servidores estudantes da Secretaria do Tribuna l, 

em consonância com a Portaria-TCU nº 605, de 1997; 

ac) jornada reduzida de trabalho, bem como a sua renovação e reversão, em consonância com 

o disposto na Resolução-TCU nº 130, de 15 de dezembro de 1999; 

ad) regime especial de cumprimento de jornada de trabalho a título de estímulo à especialização 
do corpo técnico do Tribunal, observados os procedimentos definidos pela Resolução TCU nº 212, de 2008; 

ae) averbação de tempo de serviço e de contribuição e a contagem especial de tempo de serviço 
prestado por servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, 

penosas e perigosas, no período anterior à vigência da Lei nº 8.112, de 1990, de acordo com a legislação 
em vigor e com as decisões do TCU, e de outros eventos relativos ao tempo de serviço do servidor; 

af) designação de dependentes para fins de pensão, de acordo com o art. 217, inciso III, da Lei 

nº 8.112, de 1990, com a redação dada pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015;  

ag) ressarcimento de despesas com medicação de uso contínuo, na forma estatuída pela 

Resolução-TCU nº 231, de 9 de dezembro de 2009; e 

ah) redução da base de cálculo da contribuição social dos servidores inativo s e pensionis tas 
acometidos de doença incapacitante e alcançados pelo § 21 do art. 40 da Constituição Federal até a data da 

entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019;  

XX - autorizar: 
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a) a progressão funcional e a promoção dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, com a redação 
dada pela Lei nº 12.776, de 28 de dezembro de 2012, observados os procedimentos previstos na Portaria-

TCU nº 165, de 1º de julho de 2013; 

b) as ausências ao serviço, nos termos previstos no art. 97 da Lei nº 8.112, de 1990; 

c) os descontos relativos às faltas ao serviço sem motivo justificado, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Lei nº 8.112, de 1990;  

d) o lançamento de falta ao serviço nos registros de frequência, em virtude do não cumprimento 

das metas de teletrabalho, bem como o lançamento em folha de pagamento dos respectivos descontos, nos 
termos do art. 26, §§ 2º e 3º, da Portaria-TCU nº 9, de 18 de janeiro de 2022; e 

e) os descontos ou restituições ao erário sobre a remuneração ou provento dos servidores ativos 
e inativos e pensionistas, por imposição legal ou mandado judicial, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.112, 
de 1990; 

XXI - assinar, em nome do Tribunal e no interesse da Administração, termos de convênios para 
fins de realização de estágio supervisionado por servidores estudantes da Secretaria do Tribunal, em 

consonância com a Portaria-TCU nº 605, de 1997; 

XXII - baixar outros atos necessários ao andamento das atividades inerentes à área específica 
de atuação da Segep; 

XXIII - determinar a autuação de processos na sua área de competência, inclusive os de caráter 
reservado;  

XXIV - deferir pedidos de vista, de cópia e de informações relativas a processos afetos à Segep 
sem relator designado ou já encerrados, inclusive àqueles com restrição de acesso em razão da 
confidencialidade, observando-se, no que couber, o disposto nas Resoluções-TCU nº 294, de 18 de abril de 

2018, e nº 259, de 7 de maio de 2014;  

XXV - promover o encerramento de processo de sua área de competência que tenham cumprido 
o objetivo para o qual foi constituído, em consonância com a Resolução-TCU nº 259, de 2014;  

XXVI - designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contratos de 
responsabilidade da Segep;  

XXVII - expedir, na sua área de competência, certidões e declarações, apondo-lhes o necessário 
visto, ressalvadas as requeridas pelo Presidente ou Vice-Presidente da República, Procurador-Geral da 
República, Advogado-Geral da União, Ministros de Estado ou autoridades de nível hierárquico equivalente, 

membros do Congresso Nacional e Ministros de Tribunais Superiores, observando-se, no que couber, o 
disposto nos arts. 74 a 87 da Resolução-TCU nº 259, de 2014;  

XXVIII - emitir o formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para servidores do 
Quadro de Pessoal da Secretaria do TCU, conforme modelo de documento instituído para o Regime Geral 
de Previdência Social; 

XXIX - encaminhar processos de concessão de aposentadoria de servidores do Tribunal para 
apreciação da Presidência do Tribunal de Contas da União; e 

XXX - encaminhar processos de cobrança de débitos ao erário de espólio de servidores do 
Tribunal de Contas para a Consultoria-Jurídica do TCU.  

Art. 2º Fica a titular da Secretaria de Gestão de Pessoas autorizada a, obedecidas as atribuições 

relativas aos titulares de suas subunidades subordinadas, subdelegar competências conferidas por meio 
desta Portaria, em consonância com a necessidade do serviço. 

Art. 3º Os atos praticados por subdelegação de competência deverão indicar esta situação nos 
seus fundamentos, nos termos do § 3º do art. 14 da Lei nº 9.784, de 1999. 
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Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados pela Secretária de Gestão de Pessoas entre 25 de 
julho de 2022 e a presente publicação . 

Art. 5º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 4, de 5 de janeiro de 2021. 

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

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE  

 

PORTARIA-SEGEDAM N 18, DE 29 JULHO DE 2022 

Subdelega competências à Secretária de Licitações, 
Contratos e Patrimônio para os fins que especifica. 

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, no uso de suas competências regulamentares, à vista do disposto no art. 2º da Portaria-TCU nº 119, 
de 25 de julho de 2022, da Presidência deste Tribunal, e 

Considerando as competências atribuídas à Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio 
(Selip) quanto ao gerenciamento e à execução das atividades inerentes à aquisição e à administração de 
bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços e ao acompanhamento da execução de 

contratos, bem como à coordenação e à supervisão da implementação das políticas institucionais de gestão 
dos bens imóveis sob responsabilidade do Tribunal de Contas da União (TCU), em consonância com o 

disposto na Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º Fica subdelegada competência à Secretária de Licitações, Contratos e Patrimônio e, em 
seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas as normas em vigor aplicáveis, praticar 

os seguintes atos: 

I - designar agente de contratação, pregoeiro e equipe de apoio para os fins do art. 8º, e seus §§ 

1º e 5º, da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, assim como leiloeiro administrativo ou oficial, nos termos 
do inciso III do art. 31 do mesmo diploma legal; 

II - designar pregoeiro e equipe de apoio para os fins da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como 
leiloeiro administrativo ou oficial, nos termos do inciso III do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993; 

III - designar comissões para os fins previstos nos arts. 15, § 8º, 51 e 73, inciso I, alínea "b", da 
Lei nº 8.666/1993, como também no § 2º do art. 8º da Lei nº 14.133/2021; 

IV - autorizar: 

a) a realização de licitações nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite 

diálogo competitivo e pregão para aquisição de materiais e execução de obras ou serviços, de interesse das 
Secretarias do TCU nos Estados (Secs), bem como na modalidade leilão para a venda de bens móveis 
inservíveis naquelas unidades; 

b) a realização de despesas na forma dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, bem 

como aquelas previstas nos incisos I, II, III, V, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV e nas alíneas “a”, “f”, “j” e “k” 

do inciso IV, todos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, bem como as inexigibilidades previstas no art. 74 da 

Lei nº 14.133/2021; 

c) a realização de outros dispêndios de interesse das Secretarias do TCU nos Estados, aos quais 

não se apliquem, em razão de características próprias, as modalidades de licitação legalmente previstas; 
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d) as contratações decorrentes de atas de registros de preços, de interesse das Secretarias do 

TCU nos Estados, geradas a partir de licitações promovidas pelo próprio Tribunal ou derivadas da condição 

de órgão participante em certames promovidos por outros órgãos e entidades públicos federais, em Sistema 

de Registro de Preços, como também aquelas provenientes da adesão, como órgão não participante, a atas 

de registro de preços firmadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública federal, observados 

os requisitos previstos no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, ou nos arts. 82 a 86 da Lei 

nº 14.133/2021, conforme o caso; 

e) a adesão de órgãos ou entidades da Administração Pública às atas de registro de preços de 

interesse das Secretarias do TCU nos Estados, de acordo com o disposto do § 2º do art. 86 da Lei 

nº 14.133/2021 e no art. 22 do Decreto nº 7.892/2013; 

f) os apostilamentos de contratos de interesse das Secretarias do TCU nos Estados, nas hipóteses 

previstas em lei;  

g) a inscrição de empresas, devidamente habilitadas, no cadastro de fornecedores do Tribunal; 

h) a liberação da garantia prestada por licitante ou contratado, de acordo com o previsto no art. 

56, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, bem como nos arts. 58, § 2º, e 100 da Lei nº 14.133/2021;  

i) a baixa e a alienação de bens permanentes; 

j) a baixa de bens extraviados, cujo montante do débito, por detentor de carga, considerando-se 

os valores atualizados dos itens envolvidos, não exceda a 5% (cinco por cento) do limite previsto no art. 

24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993;  

k) a distribuição de bens permanentes na sede e nas Secretarias do TCU nos Estados, assim 

como a movimentação desses bens na sede; e 

l) as glosas e as retenções de natureza cautelar nos processos a envolver contratações de bens e 

serviços de interesse das Secretarias do TCU nos Estados.  

V - assinar, em nome do Tribunal e no interesse da Administração, contratos, convênios, termos 

de cessão, de doação e de comodato; acordos ou ajustes e os respectivos termos aditivos, bem como atas de 

registros de preços, em objetos de interesse das Secretarias do TCU nos Estados; 

VI - proceder à homologação dos processos licitatórios indicados na alínea “a” do inciso IV 

deste artigo, adjudicando o respectivo objeto, ou promovendo, caso necessário, o cancelamento, a 

revogação ou a anulação do certame; 

VII - expedir atestado de capacidade técnica a fornecedores e prestadores de serviços; 

VIII - aplicar, no âmbito das licitações e execuções contratuais relativas a contratações das 

Secretarias do TCU nos Estados, as sanções previstas no art. 162 e nos incisos I a III do art. 156 da Lei 

nº 14.133/2021; 

IX - aplicar, no âmbito das licitações e execuções contratuais relativas a contratações das 

Secretarias do TCU nos Estados, as sanções previstas no art. 86 e nos incisos I a III do art. 87, ambos da 

Lei nº 8.666/1993, assim como as sanções constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 

X - aplicar, no âmbito dos contratos e termos aditivos assinados em nome do Tribunal, nos 
casos de dispensas de licitação de que tratam as alíneas “a”, “f”, “j” e “k” do inciso IV e dos incisos III, V, 
IX, XI, XIII, XIV todos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas inexigibilidades previstas no art. 

76 do mesmo diploma legal, as sanções previstas art. 162 e nos incisos I a III do art. 156 dessa Lei; 
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XI - aplicar, no âmbito dos contratos e termos aditivos assinados em nome do Tribunal, nos 
casos de dispensas de licitação de que tratam os incisos I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXI do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, bem como 

nas inexigibilidades previstas no art. 25 do mesmo diploma legal, as sanções previstas no art. 86 e nos 
incisos I a III do art. 87 dessa Lei; 

XII - requerer junto aos órgãos de trânsito 2ª via de documentos de veículos automotores 
pertencentes à frota do Tribunal; 

XIII - assinar, em nome da Administração, os documentos de transferência de propriedade 

emitidos pelos órgãos de trânsito, referentes aos veículos automotores pertencentes à frota do Tribunal, em 
processo regular de desfazimento, cessão, doação ou de recebimento destes bens; 

XIV - expedir certidões e declarações, apondo-lhes o necessário visto, ressalvadas as requeridas 
pelo Presidente ou Vice-Presidente da República, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da 
União, Ministros de Estado ou autoridades de nível hierárquico equivalente, membros do Congresso 

Nacional e Ministros de Tribunais Superiores, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 74 a 87 
da Resolução-TCU nº 259, de 7 de maio de 2014; 

XV - designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contratos de 
responsabilidade da Selip; 

XVI - deferir pedidos de vista, de cópia e de informações relativas a processos afetos à Selip 

sem relator designado ou já encerrados, inclusive àqueles com restrição de acesso em razão da 
confidencialidade, observando-se, no que couber, o disposto na Resolução-TCU nº 259/2014 e na 

Resolução-TCU nº 294, de 18 de abril de 2018; 

XVII - determinar a autuação de processos referentes a matérias de sua competência, inclus ive 
os de caráter reservado; 

XVIII - promover o encerramento de processo da sua área de competência que tenha cumprido 
o objetivo para o qual foi constituído, em consonância com a Resolução-TCU nº 259/2014; e 

XIX - baixar outros atos necessários ao andamento das atividades inerentes à área específica de 

atuação da Selip. 

Art. 2º Fica a titular da Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio autorizada a, 

obedecidas as atribuições relativas aos titulares de suas subunidades subordinadas, subdelegar 
competências conferidas por meio desta Portaria, em consonância com a necessidade do serviço. 

Art. 3º Os atos praticados por subdelegação de competência deverão indicar esta situação nos 

seus fundamentos, nos termos do § 3º do art. 14 da Lei nº 9.784/1999. 

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados pela Secretária de Licitações, Contratos e 

Patrimônio entre 25 de julho de 2022 e a presente publicação. 

Art. 5º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 30, de 27 de outubro de 2021. 

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

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 
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PORTARIA-SEGEDAM Nº 19, DE 29 DE JULHO DE 2022 

Subdelega competências ao Secretário de Engenhar ia 
e Serviços de Apoio para os fins que especifica. 

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, no uso de suas competências regulamentares, à vista do disposto no art. 2º da Portaria-TCU nº 119, 
de 25 de julho de 2022, da Presidência deste Tribunal, e 

considerando as competências atribuídas à Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio 
(Senge) quanto ao planejamento, gerenciamento, fiscalização e execução das atividades inerentes à 
engenharia, à manutenção, à preservação e à conservação do patrimônio imobiliário do TCU, aos serviços 

de apoio e à implementação da Política Corporativa de Segurança Física e Patrimonial, em consonância 
com o disposto na Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º Fica subdelegada competência ao Secretário de Engenharia e Serviços de Apoio e, em 
seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas as normas em vigor aplicáveis, praticar 
os seguintes atos: 

I - designar comissão de recebimento definitivo de obras e serviços de engenharia; 

II - designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contratos de responsabilidade 

da unidade; 

III - autorizar a realização de glosas nos processos de pagamento de contratos sob a 
responsabilidade da unidade; 

IV - autorizar modificações na localização de portas e armários voltados para os corredores do 
complexo de edifícios da Sede do Tribunal; 

V - assinar anotações de responsabilidade técnica (ART) e registros de responsabilidade técnica 
(RRT) em nome do Tribunal quando o objeto for de responsabilidade da Senge; 

VI - autorizar serviços eletivos de manutenção realizados por meio de contratos de natureza 

continuada quando os custos diretos estimados forem inferiores a R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), 
após o titular da unidade solicitante ter ciência do orçamento estimado e aprovar o leiaute proposto; 

VII - autorizar serviços preventivos e corretivos de manutenção realizados por meio de 
contratos de natureza continuada; 

VIII - credenciar servidores e despachantes para providenciar, junto ao Departamento de 

Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), o registro, baixa, licenciamento e emplacamento de veículos da 
frota do Tribunal; 

IX - autorizar a uso temporário de áreas de circulação dos prédios do complexo sede do 
Tribunal; 

X - autorizar a utilização provisória de vagas de garagem da reserva de contingência dos prédios 

do complexo sede do Tribunal; 

XI - autorizar o pernoite de veículos particulares na garagem do complexo sede do Tribunal; 

XII - autorizar o deslocamento de veículos pertencentes à frota do Tribunal e à frota contratada 
além dos limites do Distrito Federal; 

XIII - expedir certidões e declarações, apondo-lhes o necessário visto, ressalvadas as requeridas 

pelo Presidente ou Vice-Presidente da República, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da 
União, Ministros de Estado ou autoridades de nível hierárquico equivalente, membros do Congresso 

Nacional e Ministros de Tribunais Superiores, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 74 a 87 
da Resolução-TCU nº 259, de 7 de maio de 2014; 
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XIV - deferir pedidos de vista, de cópia e de informações relativas a processos afetos à Senge 
sem relator designado ou já encerrados, inclusive àqueles com restrição de acesso em razão da 
confidencialidade, observando-se, no que couber, o disposto nas Resoluções-TCU nº 259, de 7 de maio de 

2014, e nº 294, de 18 de abril de 2018; 

XV - determinar a autuação de processos referentes a matérias de sua competência, inclus ive 

os de caráter reservado; 

XVI - promover o encerramento de processo da sua área de competência que tenha cumprido o 
objetivo para o qual foi constituído, em consonância com a Resolução-TCU nº 259, de 2014;  

XVII - emitir procuração ou autorização a servidor ou terceiro para atuar junto a órgãos do 
poder público e concessionárias, em Brasília ou nos Estados da Federação, com vistas à protocolização, à 

requisição e ao acompanhamento de tramitação de documentos técnicos de engenharia (projetos, 
cumprimento de exigências de pendências de projetos, anotações de responsabilidade técnica, alvarás de 
construção, habite-se, ligação provisória e definitiva de energia e abastecimento de água para execução de 

obras); 

XVIII - autorizar a emissão de passagens para prestador de serviço terceirizado vinculado a 

contrato fiscalizado pela Senge;  

XIX - autorizar a prorrogação de prazos de execução de contratos de obras ou de serviços de 
engenharia, quando a alteração não implicar acréscimo no valor contratado; e 

XX - baixar outros atos necessários ao andamento das atividades inerentes à área específica de 
atuação da Senge.  

Art. 2º Fica o titular da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio autorizado a, obedecidas 
as atribuições relativas aos titulares de suas subunidades subordinadas, subdelegar competências conferidas 
por meio desta Portaria, em consonância com a necessidade do serviço. 

Art. 3º Os atos praticados por subdelegação de competência deverão indicar esta situação nos 
seus fundamentos, nos termos do § 3º do art. 14 da Lei nº 9.784, de 1999. 

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados pelo Secretário de Engenharia e Serviços de 

Apoio entre 25 de julho de 2022 e a presente publicação. 

Art. 5º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 6, de 5 de janeiro de 2021. 

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

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 
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SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL 

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 II do artigo 1º da Portaria-Adgedam nº 1, de 1 de fevereiro 
de 2022. 
SUPRIDO: WILLIAM AGUIAR DA SILVA, matrícula 3416-9. 

VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais). 
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica, PTRES 167469. 

MODALIDADE: Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF). 
LOCAL: SEC-PB. 
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-2130, conforme descrito acima. 

Em 29 de julho de 2022. 

TEONIO WELLINGTON MARTINS 
Diretor da DGO 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIAS 

PORTARIA-SEGEP Nº 151, DE 29 DE JULHO DE 2022. 

Subdelega competência aos titulares das Diretorias da 
Secretaria de Gestão de Pessoas. 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

no uso de suas competências regulamentares e considerando o disposto no art. 2º da Portaria-Segedam 
nº 17, de 29 de julho de 2022, resolve: 

Art. 1º Fica subdelegada competência ao titular da Diretoria de Pagamento de Pessoal (Dipag) 
e, em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas as normas em vigor aplicáveis, 
praticar os seguintes atos: 

I - homologar os cálculos de benefícios previdenciários e expedir os respectivos de inatividade; e 

II - publicar no Boletim do Tribunal de Contas da União (BTCU) as informações relativas às 

designações de usuários dos serviços de comunicação conforme estabelecem os arts. 4º, inciso IV, e 7º da 
Portaria-TCU 47, de 12 de abril de 2021. 

Art. 2º Fica subdelegada competência ao titular da Diretoria de Legislação de Pessoal (Dilpe) 

e, em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas as normas em vigor aplicáveis, 
praticar os seguintes atos: 

I - decidir, em favor dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal sobre 
períodos ou saldos de férias não indenizados no acerto de contas decorrente da vacância, bem como decidir 
sobre a dispensa do cumprimento de novo interstício de doze meses para a aquisição do direito às primeiras 

férias no Tribunal, observados os normativos correlatos;  

II - decidir sobre os pedidos de: 

a) licenças previstas nos incisos III, IV e VII do art. 81 da Lei nº 8.112, de 1990; 

b) licença-prêmio por assiduidade referida no art. 7º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 
1997; 

c) conforme previsto no inciso V do art. 81 da Lei nº 8.112, de 1990, licença para capacitação, 
nos termos da Resolução-TCU nº 212, de 25 de junho de 2008; 

d) licença à gestante, à adotante e paternidade;  

e) auxílio-reclusão; 

f) auxílio-funeral;  

g) auxílio-natalidade;  

h) assistência pré-escolar (auxílio-creche); 

i) usufruto dos períodos de licença-prêmio por assiduidade adquiridos na forma da redação 
original do art. 81, inciso V, da Lei nº 8.112, de 1990; 

j) pagamento da indenização de transporte e do auxílio-transporte; 

k) afastamento para participação em programa de formação de concurso público no âmbito 
federal; 
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l) averbação de tempo de serviço e de contribuição e a contagem especial de tempo de serviço 
prestado por servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, 
penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei nº 8.112, de 1990, de acordo com a legislação 

em vigor e com as decisões do TCU, e de outros eventos relativos ao tempo de serviço do servidor; 

m) horário especial para amamentação de que trata o art. 209 da Lei nº 8.112, de 1990;  

n) regime especial de cumprimento de jornada de trabalho a título de estímulo à especialização 
do corpo técnico do Tribunal, observados os procedimentos definidos pela Resolução-TCU nº 212, de 2008; 

o) inscrição e cancelamento de dependentes para fins de assistência à saúde.  

III - designar servidores para exercer as funções de confiança dos níveis FC-1 a FC-3, 
observados os requisitos dispostos nos normativos correlatos bem como editar os respectivos atos de 

dispensa; 

IV - designar servidores para exercer as funções de especialista sênior FC-3 e agendar a 
dispensa do servidor da respectiva função de confiança, observados os requisitos dispostos nos normativos 

correlatos; 

V - designar, mediante indicação, os substitutos de titulares das funções de confiança e dos 

cargos em comissão de Oficial de Gabinete e Assistente de Gabinete e os servidores incumbidos de exercer 
interinamente essas funções, nos afastamentos, ausências e impedimentos do titular, observados os 
requisitos dispostos nos normativos correlatos, bem como editar os respectivos atos de dispensa; 

VI - expedir e assinar a carteira de identidade funcional de que trata a Portaria-TCU nº 546, de 
22 de dezembro de 1998;  

VII - proceder ao registro de elogios nos assentamentos funcionais dos servidores, quando 
indicados ou autorizados pelas autoridades ou dirigentes de unidades básicas da Secretaria do Tribunal; 

VIII - proceder ao registro, nos assentamentos individuais dos servidores, das penalidades 

disciplinares de advertência e suspensão previstas no art. 127 da Lei nº 8.112, de 1990; e 

IX - submeter os atos de admissão ou de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, 
cadastrados no Sistema e-Pessoal, à Secretaria de Auditoria Interna (Seaud), nos termos do arts. 2º e 11 da 

Instrução Normativa nº 78, de 21 de março de 2018. 

Art. 3º Fica subdelegada competência ao titular da Diretoria de Saúde (Dsaud) e, em seus 

impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas as normas em vigor aplicáveis, praticar os 
seguintes atos: 

I - conceder licença: 

a) para tratamento da própria saúde; 

b) por motivo de doença em pessoa da família, prevista no inciso I do art. 81 da Lei nº 8.112, 

de 1990; 

c) por acidente em serviço; e 

d) à gestante, que exija exame médico oficial: antecipação, natimorto e aborto; 

II - constituir Juntas Médicas Oficiais. 

Art. 4º Fica subdelegada competência aos titulares da Dipag, da Diesp, da Dilpe e da Dsaud e, 

em seus impedimentos legais, aos respectivos substitutos, para, observadas as normas em vigor aplicáveis, 
praticar os seguintes atos, além daqueles previstos nos arts. 1º ao 3º desta Portaria: 

I - determinar a autuação de processos nas suas áreas de competência, inclusive os de caráter 

reservado; 
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II - deferir pedido de vista, de cópia e de informações relativas a processos afetos às suas áreas 
de competência, sem relator designado ou já encerrados, inclusive àqueles com restrição de acesso em razão 
da confidencialidade, observando-se, no que couber, o disposto nas Resoluções-TCU nº 294, de 18 de abril 

de 2018, e nº 259, de 7 de maio de 2014; 

III - promover o encerramento de processo de suas áreas de competência que tenha cumprido o 

objetivo para o qual foi constituído, em consonância com a Resolução-TCU nº 259, de 2014;  

IV - designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contratos de responsabilidade 
da respectiva Diretoria; 

V - expedir, nas suas áreas de sua competência, certidões e declarações, apondo-lhes o 
necessário visto e mencionando esta subdelegação, ressalvadas as requeridas pelo Presidente ou Vice-

Presidente da República, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Ministros de Estado 
ou autoridades de nível hierárquico equivalente, membros do Congresso Nacional e Ministros de Tribuna is 
Superiores, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 74 a 87 da Resolução-TCU nº 259, de 2014;  

VI - atestar serviços executados no interesse das atividades contidas em suas áreas de atuação; e 

VII - baixar outros atos necessários ao andamento das atividades inerentes à área específica de 

atuação da respectiva Diretoria. 

Art. 5º Ficam os titulares das Diretorias da Secretaria de Gestão de Pessoas autorizados a, 
obedecidas as atribuições relativas aos titulares de suas subunidades subordinadas, subdelegar 

competências conferidas por meio desta Portaria, em consonância com a necessidade do serviço. 

Art. 6º Os atos praticados por subdelegação de competência deverão indicar esta situação nos 

seus fundamentos, nos termos do § 3º do art. 14 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados pelos Diretores, dentro de suas competências, 
entre 25 de julho de 2022 e a presente data. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor nesta data.  

Art. 9º Fica revogada a Portaria-Segep nº 8, de 5 de janeiro de 2021. 

DANIELA DUARTE DO NASCIMENTO 

 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA 

- Concessão -  

Em 26 de julho de 2022  

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, regulamentada pelo 

Decreto nº 9.580/2018, e subdelegação de competência contida na Portaria-Segedam nº 4/2021.  

AUTORIZO, no processo de interesse da servidora aposentada Marly Goulart Lopes, matrícula 
TCU nº 1135-5, a isenção do recolhimento do imposto de renda a partir de 01/04/2019, em caráter 

definitivo, bem como a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária no período compreendido 
entre 01/04/2019 e 12/11/2019. 

(TC 009.817/2022-0)  

DANIELA DUARTE DO NASCIMENTO 
Secretária de Gestão de Pessoas  
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DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 

PORTARIAS 

PORTARIA-DILPE Nº 145, DE 28 DE JULHO DE 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, 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: 

Art. 1º Dispensar, no interesse da administração, a partir de 1 de agosto de 2022, SILVIO 
CARLOS PEREIRA MORAES, matrícula 2139-3, TEFC, da função de confiança de Chefe de Serviço, 
código FC-3, exercida interinamente no(a) Serviço de Pagamento de Fornecedores das Unidades nos 
Estados/Diex/Secof. 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 

 

PORTARIA-DILPE Nº 146, DE 28 DE JULHO DE 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o disposto nos incisos III e IV do Art. 2º da 
Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Dispensar, no interesse da administração, a partir de 1 de agosto de 2022, LUCIANA 
DE PAULA NAZARENO MARTINS MARINHO, matrícula 11098-1, AUFC, da função de confiança de 
Assessor, código FC-3, exercida no(a) Secretaria-Geral Adjunta da Presidência. 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 

(Publicado no DOU Edição nº 143 de 29/07/2022, Seção 2, p. 63) 

 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Retificação - 

Em 28 de julho de 2022 

RETIFICO, em parte, no processo de interesse do servidor VICTOR DE OLIVEIRA MEYER 
NASCIMENTO / AUFC / 5879-3, o despacho exarado pela Diretoria de Legislação de Pessoal, publicado 
no BTCU 140, de 28/7/2022, para que onde se lê: “CRÍSCIE LIZITA LOBO SILVEIRA / Diretora”, leia-
se: “VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LIMA / Diretora Substituta”. 

(TC-013.068/2022-9) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LIMA 

Diretora Substituta 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 28 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, no uso da atribuição que 

lhe confere o disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de 

Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR ANA MARIA ALVES FERREIRA, matrícula 5710-0, para substituir, no(a) 

Gabinete do Presidente, o(a) Chefe de Gabinete, código FC-5, MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE 

WANDERLEY, matrícula 3433-9, nos seus afastamentos eventuais a partir de 29/7/2022. 

(Número de controle: 5631) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 

Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 29 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, no uso da atribuição que 

lhe confere o disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de 

Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR RAIMUNDO CELSO ALVES DE ARAUJO, matrícula 3535-1, para substituir, 

no(a) Instituto Serzedello Corrêa, o(a) Assistente Administrativo, código FC-1, RENÊ FORTALEZA 

ROCHA, matrícula 3542-4, nos seus afastamentos eventuais a partir de 1/8/2022. 

(Número de controle: 5646) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 

Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Dispensa de substituto eventual - 

Em 29 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, no uso da atribuição que 

lhe confere o disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de 

Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71558676.



BTCU Administrativo | Ano 55 | n° 141 | Sexta-feira, 29/07/2022 21

DISPENSAR, a partir de 29 de julho de 2022, ALEXANDRE ROBSON REGINALDO 
OLIVEIRA, matrícula 8180-9, AUFC, da função de substituto eventual do(a) Secretário, código FC-5, 
PAULO VINÍCIUS MENEZES DA SILVEIRA, matrícula 4594-2, AUFC, exercida no(a) Secretaria de 

Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública. 

(Número de controle: 5629) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Dispensa de substituto eventual - 

Em 29 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, no uso da atribuição que 
lhe confere o disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de 
Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DISPENSAR, a partir de 29 de julho de 2022, NILZA FRANCA, matrícula 2317-5, TEFC, da 
função de substituto eventual do(a) Assessor, código FC-3, MARIA EMILIA BOSSI QUEIROZ, matrícula 

5721-5, AUFC, exercida no(a) Assessoria de Relações Institucionais e Cerimonial. 

(Número de controle: 5650) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 29 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, no uso da atribuição que 

lhe confere o disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de 
Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR FRANCISCO SÉRGIO NOBRE MAIA, matrícula 2291-8, para substituir, no(a) 
Serviço de Gestão de Informações Funcionais/Dilpe/Segep, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, 
LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI, matrícula 3638-2, no período de 19/9/2022 a 28/9/2022, em 

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

(Número de controle: 5649) 

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

- Substituição - 

Em 29 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, no uso da atribuição que 
lhe confere o disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de 
Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR FRANCISCO SÉRGIO NOBRE MAIA, matrícula 2291-8, para substituir, no(a) 
Serviço de Gestão de Informações Funcionais/Dilpe/Segep, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, 
LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI, matrícula 3638-2, no período de 1/8/2022 a 28/8/2022, em 
virtude do afastamento legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventual. 

(Número de controle: 5647) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Diretora Substituta da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 29 de julho de 2022 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL SUBSTITUTA, no uso da atribuição que 
lhe confere o disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de 
Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR FRANCISCO SÉRGIO NOBRE MAIA, matrícula 2291-8, para substituir, no(a) 
Serviço de Gestão de Informações Funcionais/Dilpe/Segep, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, 
LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI, matrícula 3638-2, no período de 29/8/2022 a 16/9/2022, em 
virtude do afastamento legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventual. 

(Número de controle: 5648) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 

Diretora Substituta da Dilpe 

 

FÉRIAS - DISPENSA DE PERÍODO AQUISITIVO 

- Indeferimento - 

Em 28 de julho de 2022 

INDEFIRO, no processo de interesse do servidor VICTOR DE OLIVEIRA MEYER 
NASCIMENTO / AUFC / 5879-3, o pedido de dispensa do período aquisitivo de férias, na forma proposta 
pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV, conforme subdelegação de competência 
constante da Portaria-Segep 8, de 5/1/2021. 

(TC-013.068/2022-9) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LIMA 

Diretora Substituta 
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SERVIÇO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS 
 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

- Deferimento - 

Em 29 de julho de 2022 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 1º, § 2º, da Resolução-TCU nº 231/09, art. 2º, inciso II, alínea 

"o", da Portaria-Segep nº 8/2021 e subdelegação de competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

DEFERINDO, no processo de interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o pedido para 
habilitar seu(s) dependente(s) no Cadastro de Assistência à Saúde (Cadas): 

NOME/MATRÍCULA DEPENDENTE/VÍNCULO DATA INICIAL 

VIVIANE DE PAULA ABIB / AUFC / 11974-1 
******* **** ** MEDEIROS / FILHO(A) 

******* **** ** MEDEIROS / FILHO(A) 
27/07/2022  

 

(Solicitação Cesp nº 28492) 

LEONARDO FELICE SOUSA FAQUINELI 

Chefe do SGF 
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