Seção 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PORTARIA No 309, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
Revoga o § 2o do art. 1o e altera os arts. 1o, caput, e 2o da Portaria no 990, de 16 de julho de
2009, que delega a competência prevista no art. 1o da Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, ao
Advogado-Geral da União Substituto, ao Secretário-Geral de Contencioso, ao Procurador-Geral
da União e ao Procurador-Geral Federal, na forma que especifica e dá outras providências.
A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, XIII e
XVIII do art. 4o da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o
disposto no art. 1o da Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, e considerando o conflito negativo
de atribuições que consta no Processo 00000.001423/1992-94, resolve:
Art. 1o Os arts. 1o, caput, e 2o da Portaria no 990, de 16 de julho de 2009, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1o Ficam delegadas ao Advogado-Geral da União Substituto e ao Secretário-Geral de
Contencioso as competências previstas no caput e no § 4o do art. 1o da Lei no 9.469, de 10 de
julho de 1997, para autorizar a celebração de acordos ou transações, em juízo, para terminar o
litígio, nas ações ou recursos perante o Supremo Tribunal Federal." (NR)
"Art. 2o Ficam delegadas ao Procurador-Geral da União e ao Procurador-Geral Federal as
competências de que tratam o caput e o § 4o do art. 1o da Lei no 9.469, de 1997, para, no âmbito
de suas atribuições, autorizar a celebração de acordos ou transações, em juízo, para terminar o
litígio.
§ 1o Ficam delegadas ao Procurador-Geral da União as competências previstas no § 4o do art.
1o da Lei no 9.469, de 1997, para autorizar a celebração de acordos ou transações, em juízo,
para terminar o litígio, relativamente às empresas públicas federais dependentes, nas ações ou
recursos que não se enquadrarem na hipótese do caput do art. 1o.
§ 2o O Procurador-Geral da União e o Procurador-Geral Federal regulamentarão os
procedimentos para a execução dos acordos e transações judiciais de que trata o caput.
§ 3o As competências previstas no caput e § 1o poderão ser subdelegadas." (NR)
Art. 2o Fica revogado o § 2o do art. 1o da Portaria AGU no 990, de 16 de julho de 2009. Art. 3o
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA

Seção 2

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PORTARIA No - 310, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
A ADVOGADA-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, e considerando o disposto no
art. 2º da Lei nº 9.007, de 17 de março de 1995, no art. 93, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, bem
como na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 04, de 12 de junho de 2015, e o que consta no
Processo Administrativo nº 00400.000809/2017-85, resolve:
I - Atender a requisição da Presidência da República para que o servidor MICHAEL DOUGLAS
SANCHES, matrícula Siape nº 1585232, ocupante do cargo de Economista, tenha exercício na
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil da

Presidência da República. II - Explicitar que: a) o ônus da remuneração do servidor é do órgão
de origem; b) ao término da requisição, o servidor deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão de origem; e c) cumpre ao órgão requisitante comunicar a frequência do servidor ao órgão
de origem.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.321, DE 24 DE AGOSTO DE 2017
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela
Portaria nº 51, de 21 de fevereiro de 2013, do Advogado-Geral da União, tendo em vista o
disposto no inciso VIII do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e tendo em vista
o que consta do Processo nº 00404.003853/2017-15, resolve: DECLARAR A VACÂNCIA, do cargo
efetivo de Analista Técnico Administrativo ocupado por CAMILA MACHADO DE SOUSA CHAVES,
matrícula Siape nº 2164565, código da vaga nº 886697, a contar de 16 de agosto de 2017, em
virtude de posse em outro cargo inacumulável.
MARIA APARECIDA ARAUJO DE SIQUEIRA
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA Nº 151, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663/AGU, de 2 de dezembro de 2009,
alterada pela Portaria nº 247/AGU, de 12 de julho de 2013, e considerando o que consta no
Processo Administrativo nº 00439.000347/2017-69, resolve: Conceder aposentadoria voluntária
a SÉRGIO PIRES DOMINGUES, matrícula Siape nº 0247465, ocupante do cargo de Advogado da
União, Categoria Especial, código da vaga nº 195949, 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 13.327, de 29 de julho de 2016, declarando,
em decorrência, a vacância do cargo.
PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO
MINISTÉRIO DO TURISMO
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 156, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, no uso das atribuições que lhes
foram delegadas pela Portaria SEGEP/MP nº 32, de 25 de fevereiro de 2015, publicada no DOU
de 26 de fevereiro de 2015, e considerando o disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, com a redação conferida pelo art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de
1991, regulamentada pelo Decreto nº 4.050, de 23 de dezembro de 2001, e pela Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, publicada no DOU de 15 de junho de 2015
e demais informações que constam dos processos nº 72031.013250/2017-18 e nº
72100.001403/2016-24, resolve: Art. 1º Autorizar, por prazo indeterminado, a requisição da
servidora RENATHA ROSA SILVA SARMENTO, matrícula SIAPE nº 2059356, pertencente ao
Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, para a Advocacia-Geral da
União, com exercício na Procuradoria-Seccional da União em Uberlândia/MG. Art. 2º O ônus
pela remuneração é do órgão cedente (§ 1º do art. 93, da Lei nº 8.112/90). Art. 3º A servidora
deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente após o término da requisição, observado

o disposto nos artigos 4º e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 04, de 12 de junho de
2015. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO ALVES

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA No - 3.106, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00422.024078/2017-13, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública TANIA PONTES DOS SANTOS, matrícula nº
9576367, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria
Federal no Estado do Ceará. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º
Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao órgão
ou entidade cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.107, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00421.012491/2017-37, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público JORGE LUIS DOS SANTOS GOULART,
matrícula nº 9553972, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na
Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão
cessionário. Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado público,
mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. Art. 4º O empregado público deverá apresentarse imediatamente ao órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º
e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.108, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de

junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação conferida pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de
dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, na
Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00417.087583/2017-30, resolve: Art. 1ºEfetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública TATIANE ANGELI NASCIMENTO, matrícula nº
1828217, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria
Federal no Estado de Minas Gerais. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao
órgão ou entidade cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente
ao órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.109, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação conferida pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de
dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, na
Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00449.000032/2017-01, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição dos empregados públicos abaixo relacionados, pertencentes ao
quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, para a
Advocacia-Geral da União, com exercício na Consultoria Jurídica da União no Estado de Santa
Catarina.
Nome: ANA CAROLINY DOS SANTOS Matrícula nº 1713633
Nome: MARIA SAUDADES DOS SANTOS Matrícula nº 9757460
Nome: MAURO LUIS PAIM MARTINS Matrícula nº 1618133
Nome: NATHALYA DOS SANTOS MOREIRA Matrícula nº 1503353
Nome: RODRIGO HENRIQUE ANTUNES DA SILVA Matrícula nº 1270349 Art. 2º O ônus pela
remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência dos
empregados públicos, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. Art. 4º Os empregados
públicos deverão apresentar-se imediatamente ao órgão cedente, quando dos seus retornos,
observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho
de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.110, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00421.018962/2017-11, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público ANDRÉ ENGEROFF DOS SANTOS, matrícula

nº 1483620, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na ProcuradoriaRegional Federal da 4ª Região. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º
Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado público, mensalmente, ao órgão
ou entidade cedente. Art. 4º O empregado público deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.112, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00421.012610/2017-51, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública GRAZIELE SILVA COSTA, matrícula nº
1305357, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na ProcuradoriaRegional Federal da 4ª Região. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º
Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao órgão
ou entidade cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.113, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00423.006814/2017-33, resolveArt. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública ROSSANA SOUZA DAS NEVES, matrícula nº
1672029, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria da
União no Estado de Alagoas. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º
Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao órgão
ou entidade cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.128, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00415.014584/2017-85, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público JAGUARACI GOMES OLIVEIRA, matrícula nº
1318638, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na ProcuradoriaSeccional Federal em Feira de Santana, Estado da Bahia. Art. 2º O ônus pela remuneração é do
órgão cessionário. Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado público,
mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. Art. 4º O empregado público deverá apresentarse imediatamente ao órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º
e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.130, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação conferida pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de
dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, na
Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00417.087582/2017-95, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública ROSANA COELHO DE ALCANTARA, matrícula nº 1429626, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria
Federal no Estado de Minas Gerais. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao
órgão ou entidade cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente
ao órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.131, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00677.000301/2017-37, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público JOSÉ MATEUS GUIMARÃES MOREIRA,
matrícula nº 1415642, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na
Unidade de Atendimento no Estado de Minas Gerais. Art. 2º O ônus pela remuneração é do

órgão cessionário. Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado público,
mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. Art. 4º O empregado público deverá apresentarse imediatamente ao órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º
e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.132, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação conferida pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de
dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, na
Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00677.000230/2017-72, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública ADRIANA CORREA BORBA, matrícula nº
2227930, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Unidade de
Atendimento do Estado de Minas Gerais. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão
cessionário. Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública,
mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentarse imediatamente ao órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º
e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.133, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação conferida pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de
dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, na
Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00407.022788/2017-99, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública ÉRICA CAROLINA CORREA LAUZID, matrícula
nº 1756804, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria
Federal no Estado do Pará. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º
Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao órgão
ou entidade cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.134, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo

art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00617.009585/2017-31, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público CLEITON BORTOLAN, matrícula nº 1667312,
pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria-Seccional Federal
em Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão
cessionário. Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado público
mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. Art. 4º O empregado público deverá apresentarse imediatamente ao órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º
e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.135, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação conferida pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de
dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, na
Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00423.006737/2017-11, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública FERNANDA MARIA ALVES SOARES, matrícula nº 1570628, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria da
União no Estado de Alagoas. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º
Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao órgão
ou entidade cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.136, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00421.012216/2017-13, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública KARINE MARQUES SUPERTI, matrícula nº
1857110, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na ProcuradoriaRegional Federal da 4ª Região. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º
Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao órgão
ou entidade cedente. ArArt. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação

Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.137, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00421.019043/2017-69, Art. 1º Efetivar, por tempo indeterminado,
a requisição do empregado público PAULO RICARDO MUNIZ FROSI, matrícula nº 3946591,
pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria-Regional Federal da
4ª Região. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º Cumpre ao
cessionário comunicar a frequência do empregado público, mensalmente, ao órgão ou entidade
cedente. Art. 4º O empregado público deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente,
quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação Normativa
SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.138, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação conferida pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de
dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, na
Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00677.000291/2017-30, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público CARLOS RICARDO WAGENER, matrícula nº
9795842, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Unidade de
Atendimento no Estado de Minas Gerais. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão
cessionário. Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado público,
mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. Art. 4º O empregado público deverá apresentarse imediatamente ao órgão cedente, quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º
e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.139, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que

constam do processo SEI nº 00421.012606/2017-93, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público DARLAN REIS, matrícula nº 9434786,
pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria-Regional Federal da
4ª Região. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º Cumpre ao
cessionário comunicar a frequência do empregado público, mensalmente, ao órgão ou entidade
cedente. Art. 4º O empregado público deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente,
quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação Normativa
SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
PORTARIA No - 3.140, DE 25 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 2º da Portaria Ministerial nº 498, de 12 de
junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2017, e considerando o
disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação conferida pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais informações que
constam do processo SEI nº 00407.036034/2017-16, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública GLAUCIA DE OLIVEIRA DUARTE, matrícula nº
9567172, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na ProcuradoriaGeral Federal. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3º Cumpre ao
cessionário comunicar a frequência da empregada pública, mensalmente, ao órgão ou entidade
cedente. Art. 4º A empregada pública deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente,
quando do seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação Normativa
SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
EDITAIS E AVISOS
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 7, DE 23 DE AGOSTO DE 2017 SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº
9.527, de 10 de dezembro de 1997, a Portaria n° 363, de 28 de novembro de 2016, do Ministro
de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Orientação Normativa nº 1, de 2 de
janeiro de 2017, do Secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público,
e o que consta no Processo Administrativo nº 00404.003571/2017-18, resolve: 1. Tornar pública
a relação dos aposentados e pensionista que tiveram o pagamento do provento suspenso por
motivo de não atendimento à convocação e respectiva notificação para realizar o
recadastramento anual no mês de seu aniversário:
Nome Matrícula Carlos Jose da Costa Lima 6454854
Marcos Alberto de Carvalho 0868325

Orlando Alves Pedrosa 0888196
Ludmila Silva dos Anjos 04965574
2. O restabelecimento do pagamento do provento fica condicionado ao recadastramento
mediante comparecimento pessoal do interessado a uma Unidade de Recursos Humanos da
AGU, portando a documentação estabelecida nos arts. 5° e 6° da Orientação Normativa SEGRT
n° 1, publicada no Diário Oficial da União de 05 de janeiro de 2017. 3. Na hipótese de moléstia
grave ou impossibilidade de locomoção, o beneficiário deverá solicitar visita técnica pelo e-mail
c o g e p . a t e n d i m e n t o @ a g u . g o v. b r , para comprovação de vida, ficando o pagamento
restabelecido provisoriamente até que seja realizada a visita.
MARIA APARECIDA ARAUJO DE SIQUEIRA
Seção 3

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 - UASG 110096
Nº Processo: 00587.000465/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção em elevadores (preventiva, corretiva e
preditiva), com cobertura total de peças e materiais, nos equipamentos das unidades da
Advocacia-Geral da União situadas nos Estados do Piauí, Sergipe e Maranhão. Total de Itens
Licitados: 00004. Edital: 28/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Herculano
Bandeira,
716
Pina
RECIFE
PE
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110096-05-20-2017. Entrega das Propostas: a
partir de 28/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/09/2017 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia do edital
disponível no site: www.comprasg o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r
FAYE SHIRLEY GONCALVES FIDELIS DE CARVALHO ALVES
Pregoeira (SIDEC - 25/08/2017) 110096-00001-2017NE000096

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2017 - UASG 110161
Nº Processo: 00400000433201717 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de
continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas
unidades da Advocacia-Geral da União, em Brasília-DF, abrangendo as etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 28/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço:
Sig Quadra 06 Lote 800 BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/11016105-37-2017. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/09/2017 às 10h00 no site

www.comprasnet.gov.br.
Informações
Gerais:
sites:www.comprasnet.gov.br e www.agu.gov.br
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CRISTINA SOUZA BRAZ
Pregoeira Oficial (SIDEC - 25/08/2017) 110161-00001-2017NE000096
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