SEÇÃO 1
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA No- 23, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
Estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o
monitoramento de consumo desses bens e serviços. O MINISTRO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição, e o Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, na Lei nº 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, e no Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, resolve: Art. 1º Esta Portaria
estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades
da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, na forma dos Anexos I e II, e
dispõe sobre o monitoramento do consumo desses bens e serviços. Parágrafo único. Os órgãos
e entidades deverão adotar as providências necessárias para implementar as boas práticas de
que trata o caput, inclusive elaborando campanhas de conscientização, por meio presencial e
eletrônico. Art. 2º Os órgãos e entidades deverão fornecer informações referentes ao consumo
de Energia Elétrica e de Água, mensalmente, por meio do Sistema do Projeto Esplanada
Sustentável (SisPES). § 1º As informações relativas ao ano de 2014 e ao mês de janeiro de 2015
devem ser inseridas no SisPES no prazo de trinta dias a partir da publicação desta Portaria. §2º
As informações relativas aos demais meses de 2015 devem ser inseridas no SisPES até o décimo
quinto dia do mês subsequente ao do fechamento da fatura de consumo. § 3º Poderão ser
solicitados aos órgãos e entidades os dados da série histórica de consumo de Energia Elétrica e
de Água de até três anos. § 4º Independentemente da solicitação a que se refere o § 3º, os
órgãos e entidades poderão inserir os dados da série histórica de consumo de Energia Elétrica e
de Água no SisPES. Art. 3º Caberá à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e à Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) estabelecer indicadores para o monitoramento do
consumo de Energia Elétrica e de Água em até sessenta dias contados a partir da publicação
desta Portaria. § 1º Os indicadores de consumo monitorados deverão ser consignados nos
Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) elaborados pelos órgãos ou entidades. § 2º O
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão encaminhará à autoridade máxima de cada
órgão ou entidade os dados referentes ao monitoramento dos indicadores a que se refere o
caput. Art. 4º Para fins do monitoramento de que trata o art. 3º, as edificações onde se
encontram instalados os órgãos e entidades serão agrupadas em três categorias, de acordo com
os indicadores gerados a partir do consumo de Energia Elétrica e de Água no ano de 2014: I categoria 1 - Unidades mais eficientes; II - categoria 2 - Unidades com eficiência média; e III categoria 3 - Unidades menos eficientes. Art. 5º Cada órgão ou entidade deverá indicar pelo
menos um servidor responsável pelo fornecimento e integridade das informações para o
monitoramento do consumo de Energia Elétrica e de Água. Art. 6º Além das boas práticas de
gestão e uso de Energia Elétrica e de Água previstas nos Anexos I e II, os órgãos e entidades da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional deverão levar em consideração,
de acordo com seu limite orçamentário e viabilidade técnica, o Guia para Eficiência Energética
nas Edificações Públicas e o Manual Prático para Uso e Conservação da Água em Prédios
Públicos, divulgados pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério do Meio Ambiente,
respectivamente. Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
NELSON BARBOSA
ANEXO I
ENERGIA ELÉTRICA

a) Práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da energia elétrica nos órgãos
e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: I - Sobre a
utilização de aparelhos de ar condicionado: I.1. Desligar o aparelho quando o ambiente estiver
desocupado; I.2. Manter o aparelho desligado ou apenas ventilando nos dias frios ou no inverno;
I.3. Ao ligar o aparelho, manter as portas e janelas fechadas, evitando o desperdício do ar
climatizado, e garantindo a circulação do ar; I.4. Manter os filtros do aparelho limpos, para não
prejudicar a circulação do ar; I.5. Otimizar o uso do aparelho, evitando utilizá-lo após as 18h; e
I.6. Manter a regulagem dos termostatos do aparelho em 23ºC ou em 50% do botão de giro do
termostato. II - Sobre a utilização de lâmpadas e dos sistemas de iluminação: II.1. Desligar as
lâmpadas das salas que não estiverem em uso, principalmente nos horários de almoço e no
encerramento do expediente; II.2. Manter desligadas as lâmpadas das dependências
desocupadas, bem como a iluminação ornamental interna e externa; II.3. Reforçar a orientação
aos servidores e às equipes de segurança e zeladoria para desligamento das lâmpadas e sistemas
de iluminação ao final do horário de expediente de cada órgão ou entidade, observada a
eventual necessidade de permanência de servidores nos respectivos ambientes de trabalho; II.4.
Evitar acender lâmpadas durante o dia, priorizando a utilização de luz natural, sempre que
possível; II.5. Reduzir a iluminação em áreas de circulação, pátios de estacionamento e garagens,
desde que não prejudique a segurança nos locais; e II.6. Providenciar a limpeza das lâmpadas e
luminárias, de modo a permitir a reflexão máxima da luz e obter maior aproveitamento nos
ambientes. III - Sobre a utilização de computadores: III.1. Programar o computador para entrar
em modo de espera após cinco minutos sem uso; e III.2. Desligar o monitor, a impressora, o
estabilizador, a caixa de som, o microfone e outros acessórios, sempre que não estiverem em
uso. IV - Sobre a utilização de geladeiras e freezers: IV.1. Evitar que as portas fiquem abertas
sem necessidade; IV.2. Regular a temperatura dos equipamentos conforme a estação do ano e
a capacidade utilizada; e IV.3. Manter os equipamentos fora do alcance de raios solares ou de
outras fontes de calor. V - Sobre a utilização de aquecedores (boilers): V.1. Ajustar o termostato
do equipamento de acordo com a temperatura ambiente: e V.2. Ligar o aquecedor apenas
durante o tempo necessário no ambiente desejado e colocar um temporizador para que essa
função se torne automática. VI - Sobre a utilização de elevadores: VI.1. Utilizar, sempre que
possível, as escadas para os primeiros pavimentos e para subir ou descer poucos andares,
evitando o uso dos elevadores; VI.2. Acionar apenas um elevador; e VI.3. Fazer o revezamento
de elevadores, quando não prejudicar a eficiência do serviço. VII - Sobre a utilização de
bebedouros: VII.1. Desligar o equipamento no final do expediente. b) Práticas de Eficiência
Energética na aquisição e manutenção de bens e serviços pelos órgãos e entidades da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: I - Nas aquisições ou locações de
máquinas e aparelhos consumidores de energia, que estejam regulamentados no Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE), exigir, nos instrumentos convocatórios, que os modelos dos
bens fornecidos possuam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), nos termos da
Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação; II- No planejamento da contratação, dimensionar de forma adequada os
condicionadores de ar de acordo com o tamanho do ambiente; III - Providenciar a contratação
da limpeza dos filtros dos condicionadores de ar, para não prejudicar a circulação do ar; IV Observar o isolamento térmico para dutos de ar, bem como os requisitos mínimos de eficiência
energética estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro); V - Priorizar a aquisição de lâmpadas mais eficientes para os ambientes das
edificações, bem como a aquisição de temporizadores para controle de iluminação, substituindo
gradativamente o sistema de iluminação mais oneroso, desde que não afete a qualidade de
trabalho dos usuários; VI - Na aquisição de aquecedores, observar a especificação adequada às
necessidades, considerando a possibilidade de utilizar energia solar como fonte de energia; VII
- Acompanhar o estado de conservação dos equipamentos, evitando o aumento do consumo da
energia; e VIII - Realizar manutenções periódicas dos quadros de distribuição. c) Práticas de
Sustentabilidade em obras e serviços de engenharia dos órgãos e entidades da Administração

Pública federal direta, autárquica e fundacional: I - Utilizar a ENCE nos projetos e respectivas
edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit, nos termos da Instrução Normativa
nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação; II - Priorizar
a revisão periódica da rede elétrica, transformadores e quadros de distribuição; III - No projeto
de iluminação, priorizar a observância de requisitos para locais de trabalho interno, a divisão
dos circuitos por ambiente e com fácil acesso aos usuários, o aproveitamento do potencial de
iluminação natural, o uso de lâmpadas de alto rendimento e baixo impacto ambiental,
luminárias e refletores ecoeficientes, e a implementação de sistema de automação, inclusive
com sensores de presença; IV. Priorizar a medição individualizada de consumo de energia,
preferencialmente por seção ou uso final (iluminação, condicionamento de ar e outros); V Priorizar o emprego de mecanismos de produção de energia in loco, sempre que técnica e
economicamente viável e vantajoso; VI - Priorizar a utilização de sistemas ou fontes renováveis
de energia, como energia eólica e painéis fotovoltaicos que proporcionem economia no
consumo anual de energia elétrica da edificação; VII - Priorizar, no aquecimento de água, a
utilização de energia solar ou outra energia limpa, sempre que técnica e economicamente viável
e vantajoso; VIII - Priorizar a instalação de condicionadores de ar dotados de compressor com
tecnologia "inverter"; IX - Priorizar a instalação de dutos nos pisos das edificações, diminuindo
a metragem quadrada a ser refrigerada; e X - Priorizar a implantação de dimmer para controle
de luminárias próximas das janelas.
ANEXO II
ÁGUA
a) Práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da água nos órgãos e
entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: I- Implantar
sistemas de monitoramento do consumo e efetuar inspeções periódicas em reservatórios e
equipamentos hidráulicos, tais como bacias sanitárias, chuveiros, torneiras e válvulas, para
identificar de forma tempestiva a ocorrência de vazamentos em instalações hidráulicas; II Priorizar a utilização de dispositivos hidráulicos e aparelhos que reduzam o consumo de água; III
- Sinalizar áreas comuns dos edifícios públicos federais sobre o uso e consumo racional de água;
IV - Avaliar a substituição da vegetação de jardins e gramados por espécies resistentes à seca,
quando possível; V - Definir regras acerca da periodicidade de irrigação de jardins e gramados;
e VI - Priorizar a lavagem a seco de veículos. b) Práticas para promover o uso racional da água
na aquisição e manutenção de bens e serviços pelos órgãos e entidades da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional: I. - Priorizar a substituição de torneiras comuns
por dispositivos hidromecânicos com temporizador de ciclo de funcionamento ou de sensor de
presença das mãos, notadamente em locais de grande circulação, e nos casos onde não deve
haver contato das mãos com as torneiras, implantar válvula de acionamento com o pé; II Priorizar a instalação de arejadores em torneiras, reduzindo o volume de água gasto; III Priorizar a substituição de bacias sanitárias por sistemas com caixa acoplada e mecanismo de
descarga de duplo acionamento (duo flush), permitindo ao usuário selecionar o volume de
descarga a ser utilizado; IV - Priorizar a implantação de registro regulador de vazão em chuveiros
e duchas, limitando a vazão em condições de alta pressão; e V - Priorizar a substituição, onde
possível, dos sistemas de irrigação de jardins e áreas verdes por equipamentos de menor uso da
água, como sistemas de irrigação por gotejamento, e instalação de válvulas de regulagem de
vazão e temporizadores. c) Práticas de Sustentabilidade em obras e serviços de engenharia dos
órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: I Priorizar a utilização de dispositivos hidráulicos que promovam o uso eficiente da água e
reduzam o seu desperdício nos canteiros de obras de engenharia e nas novas edificações; II Avaliar a viabilidade de implantação de hidrômetros individuais nas construções onde sejam
planejados mais de uma instalação ou edifício, de forma a se medir o consumo da água em cada
edificação, especialmente quando forem destinadas a usos diferentes, como escritórios,
garagens, pátios etc; III - Planejar as instalações hidráulicas das novas edificações de forma a

facilitar o acesso para inspeções e manutenção, minimizando as perdas por vazamentos; IV Priorizar a utilização de espécies resistentes às secas no planejamento de vegetação para áreas
verdes e jardins; V - Priorizar a utilização de equipamentos de menor uso da água e com ciclo de
funcionamento regulado por temporizadores nos projetos de irrigação; e VI - Avaliar a
viabilidade de utilização de sistemas de reuso da água e de captação da água de chuva em novos
projetos de edificações.
SEÇÃO 2
PORTARIA No- 44, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto na
decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0015930-15.1999.4.01.3400
(1999.34.00.015955-0/DF), o art. 19 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e o que consta do
Processo nº 00410.000509/2015-15, acolhendo proposta do Departamento de Assuntos
Jurídicos Internos, resolve Art. 1º DECLARAR que, em cumprimento à decisão proferida pela 16ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, transitada em julgado, o servidor inativo
LÍDIO CARLOS DA SILVA foi transposto, com o respectivo cargo, para a extinta carreira de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, criada pelo art. 20, inciso III, da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, cujo cargo foi posteriormente transformado
em cargo de Advogado da União da carreira de igual denominação da Advocacia-Geral da União,
conforme o art. 11 da Lei nº 10.549, de 13 de novembro de 2002, ficando posicionado na
categoria em que se encontra. Art. 2º Determino que se promova o apostilamento da alteração
da nomenclatura do cargo público antes ocupado.
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS
PORTARIA No 45, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e XVIII
do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no
art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o que consta do Processo
nº 00688.001910/2014-31, resolve DISPENSAR, ADEMAR ROQUE LORENZON, Advogado da
União, matrícula Siape nº 0702060, do encargo de substituto eventual de Coordenador-Geral,
código DAS 101.4, da Consultoria-Jurídica da União no Estado de Rondônia.
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS
PORTARIA No 46, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e XVIII
do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no
art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o que consta do Processo
nº 00688.001910/2014-31, resolve DESIGNAR CHARLON LUIS ZALEWSKI, Advogado da União,
matrícula Siape nº 2103631, para exercer o encargo de substituto eventual de CoordenadorGeral, código DAS 101.4, da Consultoria-Jurídica da União no Estado de Rondônia, nos
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA No- 64, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da
competência que lhe foi delegada pelo artigo 44, inciso XV, da Portaria nº 51, de 21 de fevereiro
de 2013, do Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial de 22 de fevereiro de 2013, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 00545.000043/2015-22, resolve Conceder, em
virtude do falecimento do servidor JOÃO BRITO DA SILVA, matrícula SIAPE 6704119, Agente

Administrativo, Classe S, Padrão III, pensão vitalícia a MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
ALMEIDA BRITO, cônjuge, a contar de 17 de dezembro de 2014, data do óbito, no valor
correspondente a remuneração do ex-servidor, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso II, e §
18, e no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 41, de
19 de dezembro de 2003, combinado com os artigos 2º, inciso II, e 5º da Lei 10.887, de 18 de
junho de 2004, e artigos 216, § 1º, 217, inciso I, alínea "a", e 218 da Lei 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA No 122, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00402.003353/2014-42,
resolve Conceder aposentadoria voluntária a MARIA DE FÁTIMA REJANE FALCÃO
ALBUQUERQUE, matrícula Siape nº 6251890, ocupante do cargo de Advogada da União,
Categoria Especial, código da vaga nº 202250, com fundamento no art. 3º, incisos I, II e III,
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, combinado com o § 18
do art. 40 da Constituição Federal, com proventos integrais e paridade, correspondentes ao
subsídio do cargo efetivo, de acordo com a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, declarando,
em decorrência, a vacância do cargo.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA No 123, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00404.007129/2014-18,
resolve Conceder aposentadoria voluntária a EDYLLA MARIA LIMA PIRES DE OLIVEIRA, matrícula
Siape nº 1311819, ocupante do cargo de Advogada da União, Categoria Especial, código da vaga
nº 643010, com fundamento no art. 3º, incisos I, II e III, parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, combinado com o § 18 do art. 40 da Constituição
Federal, com proventos integrais e paridade correspondentes ao subsídio do cargo efetivo, de
acordo com a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, declarando, em decorrência, a vacância
do cargo.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
SEÇÃO 3
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DOAÇÃO
DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 001/2014. DOADOR: Superintendência de Administração no
Estado do Rio de Janeiro - SAD/RJ - AGU, CNPJ: 04.440.413/0001-48. DONATÁRIO: Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte, CNPJ: 18.216.366/0001-68. OBJETO:
Termo de Doação de Bens Móveis irrecuperáveis, constantes do Termo de Baixa nº
2014/000002, constituído de setecentos e sessenta itens, parte integrante do processo n°
00677.000559/2013-18. DOADOR: JOÃO ALVES DE ABREU, Superintendente Regional;
DONATÁRIO: JUDITH MARIA DE MAGALHÃES. ASSINATURA: 24/04/2014.
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2015 - UASG 110096
Nº Processo: 00587000132201400. DISPENSA Nº 110/2014. Contratante: SUPERINTENDENCIA
DE ADMINISTRAÇÃO, EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contratado: 11915188000114.
Contratado: M.J.LEODINO DA SILVA RADIO TAXI --ME. Objeto: Prestação de serviços
continuados de táxi do tipo convencional, visando atender às necessidades das Unidades PF/AL,
PU/AL e CJU/AL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, atualizada. Vigência: 11/02/2015 a
11/02/2016. Valor Total: R$14.853,36. Fonte: 100000000 - 2015NE800140. Data de Assinatura:
11/02/2015. (SICON - 12/02/2015) 110161-00001-2014NE000065
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 12/2015 UASG 110096
Nº Processo: 00587000086201511. Objeto: Contratação de empresa remanescente do Pregão
24/2013-AGU, para prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças e materiais de reposição, a serem executados nas
instalações prediais das Unidades da AGU-Advocacia Geral da União no Estado da Bahia. Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Justificativa: Atender as necessidades das Unidades da AGU/BA, em virtude da rescisão
contratual do Contrato número 02/2014-AGU. Declaração de Dispensa em 11/02/2015.
PATRICIA CARNEIRO LEAO DE AMORIM. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 12/02/2015.
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM. Secretária Geral de Administração. Valor Global: R$
662.400,00. CNPJ CONTRATADA: 08.583.756/0001-12 X MANUTENCAO EM MAQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP. (SIDEC - 12/02/2015) 110096-11009-2014NE000065
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 40/2014
O Pregoeiro Oficial da SAD/SGA/AGU, torna público o resultado de julgamento do Pregão
Eletrônico nº 40/2014, declarando vencedora do certame a proposta da empresa MARCIO
SANDRO MALLET PEZARIM-ME, CNPJ nº 04.743.532/0001-70 para o Lote 01. Os autos
encontram-se com vistas franqueadas. SEVERIANO FLORENCIO NETO (SIDEC - 12/02/2015)
110161-00001-2015NE000065

