Seção 1
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA No - 553, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017
Estabelece o Modelo de Gestão Setorial e as Metas Setoriais para as Procuradorias Federais
junto às Autarquias e Fundações Públicas Federais e aos órgãos de direção da ProcuradoriaGeral Federal. O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso de suas atribuições contidas no artigo
11, §2º, incisos I e VIII, da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando os termos das
Resoluções nº 01, de 16 de fevereiro de 2017, e nº 06, de 22 de junho de 2017, ambas do Comitê
Estratégico da AGU, que estabeleceram o painel de gestão setorial, o modelo de gestão setorial
e as metas setoriais estabelecidas para a Procuradoria-Geral Federal (PGF) para o ano de 2017;
Considerando a necessidade de alcançar o objetivo estratégico "Prestar consultoria e
assessoramento jurídico com clareza, uniformidade e pro atividade", integrante do mapa do
Planejamento Estratégico da AGU 2016-2019 aprovado pelo Comitê Estratégico; Considerando
o Plano de Ação da Procuradoria-Geral Federal - PGF, aprovado pela Portaria PGF nº 003, de 03
de janeiro de 2017; Considerando o disposto no processo eletrônico nº 00400.001840/2016-52,
as diretrizes, os objetivos, os indicadores de desempenho, os programas e os projetos
estratégicos, e no processo eletrônico nº 00407.051690/2017-49, resolve: Art. 1º Estabelecer o
Modelo de Gestão Setorial da PGF e as Metas Setoriais para as Procuradorias Federais junto às
Autarquias e Fundações Públicas Federais. § 1º Para os fins desta Portaria, considera-se: I Modelo de Gestão Setorial da PGF: reunião de programas e projetos estratégicos que atribuem
metas específicas para os órgãos da PGF, definem os processos de gestão que permitam a
obtenção de informações gerenciais, a identificação dos problemas e o monitoramento da
execução das iniciativas; II - Metas Setoriais: valores numéricos indicativos do patamar almejado
de atendimento do indicador estratégico; e III - Painel de Gestão Setorial da PGF: instrumento
visual que congrega informações de indicadores e metas estratégicos da PGF para subsidiar
decisões gerenciais voltadas à melhoria dos resultados institucionais; § 2º Compete ao Comitê
de Coordenação dos Fóruns de Procuradores-Chefes de que trata o art. 5º da Portaria PGF nº
870, de 2016, o acompanhamento do modelo de gestão setorial e das metas setoriais
estabelecidas para as Procuradorias Federais junto às Autarquias e Fundações Públicas Federais.
I - DO MODELO DE GESTÃO SETORIAL Art. 2º Integram o Modelo de Gestão Setorial da PGF os
seguintes programas e projetos estratégicos setoriais: I - Implantação integral e uniforme do
Sapiens: acompanhar a efetiva implantação do Sapiens Contencioso nas unidades da PGF e
aprimorar o seu uso nas unidades de Consultoria. Responsável: Coordenação-Geral de
Planejamento e Gestão; II - Equipe Nacional de Licitações e Contratos: instituir equipe nacional
de atendimento às demandas das autarquias e fundações representadas pela PGF que utilizem
as minutas padrão da Advocacia-Geral da União, de forma a atender as demandas com máxima
agilidade. Responsável: Departamento de Consultoria e Procuradorias Federais junto às
Autarquias e Fundações Públicas Federais; e III - Projeto Fluxo Consultivo: uniformização dos
procedimentos relativos à consultoria exercida pelas Procuradorias Federais junto às Autarquias
e Fundações Públicas Federais. Responsável: Departamento de Consultoria. Art. 3º O Painel de
Gestão Setorial da PGF, estruturado a partir dos dados e informações do Sapiens, é o repositório
oficial de informações gerenciais da AGU a ser considerado para a aferição do alcance das Metas.
Parágrafo único. A responsabilidade pela elaboração e manutenção do Painel de Gestão Setorial
da PGF será da Coordenação Geral de Planejamento Estratégico, do Departamento de Gestão
Estratégica, conforme estabelecido pelo Comitê Estratégico da AGU. Art. 4º Em cumprimento
ao estabelecido pelas Resoluções do Comitê Estratégico da AGU, o Comitê de Coordenação dos

Fóruns de Procuradores-Chefes e cada um dos Fóruns de que trata a Portaria PGF nº 870, de
2016, incorporarão, como agenda permanente, a análise das informações gerenciais do Painel
de Gestão Setorial para identificar os problemas e oportunidades de aprimoramento da atuação,
em especial o monitoramento e a definição de prioridades entre as iniciativas indicadas.
Parágrafo único. As deliberações das reuniões serão registradas em planilha específica de
acompanhamento disponibilizada pelo Departamento de Gestão Estratégica da AGU. II - DAS
METAS SETORIAIS Art. 5º Fica estabelecida como meta das Procuradorias Federais junto às
Autarquias e Fundações Públicas Federais para o indicador "Tempo de Atendimento a Demandas
Consultivas", considerado o ciclo completo da atividade consultiva, o tempo médio de trinta
dias. § 1º A fórmula de cálculo do indicador e sua descrição são aquelas estabelecidas pelo
Comitê Estratégico da AGU e não se confunde com o tempo de elaboração das manifestações
consultivas. § 2º As unidades poderão definir metas específicas que atendam de forma mais
acentuada o indicador de que trata este artigo. III - DOS PLANOS DE GESTÃO E DE
PRODUTIVIDADE Art. 6º O Departamento de Consultoria, a Coordenação-Geral de Cobrança e
Recuperação de Crédito, a Divisão de Assuntos Disciplinares, e as Procuradorias Federais junto
às Autarquias e Fundações Públicas Federais estabelecerão, até 30 de novembro de cada ano,
Planos de Gestão e de Produtividade para o ano seguinte. § 1º O Plano de Gestão dos órgãos de
que trata o caput deve contemplar, no mínimo: I - a implementação dos projetos estratégicos
da Procuradoria-Geral Federal de que trata o art. 2º; II - a definição de ações específicas para a
redução do Tempo Médio de Atendimento às Demandas; III - a institucionalização de rotina de
acompanhamento do painel de indicadores estratégicos; e IV - as iniciativas de aprimoramento
das atividades de assessoramento jurídico e advocacia preventiva. § 2º O Plano de Produtividade
dos órgãos de que trata o caput, elaborado em conformidade com o manual de orientação de
que trata o art. 10, deve contemplar, no mínimo: I - a Produtividade Organizacional Estimada,
consistente na estimativa de produção ótima de atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos da unidade, em consonância com o disposto na Portaria AGU nº 1.399, de 5 de outubro
de 2009 e na Portaria PGF nº 261, de 5 de maio de 2017, inclusive as relativas a reuniões e
atuação junto aos órgãos de controle, ou outras atividades da unidade e respectivos núcleos; e
II - a Produtividade Individual Estimada, consistente no detalhamento, por Procurador Federal
em efetivo exercício na unidade, da estimativa de produção ótima de atividades de consultoria
e assessoramento jurídico, observado o disposto no inciso I. Art. 7º Os Planos de Gestão e de
Produtividade deverão orientar a distribuição interna dos Procuradores Federais em exercício
na unidade levando em conta a demanda local e a produtividade esperada na área e por
Procurador, e poderá ser revista periodicamente, de forma a adequar a distribuição de
Procuradores Federais à necessidade atual do serviço e à equânime distribuição da carga de
trabalho, de acordo com a complexidade e a especialidade de cada área, limitadas ao total de
membros em efetivo exercício na unidade. Art. 8º As unidades deverão publicar, em ato
específico, os planos e as metas de que trata esta portaria, e deverão constar do NUP indicado
no anexo desta Portaria, onde deverão ser registrados os resultados obtidos, em periodicidade
no mínimo trimestral. Parágrafo único. O anexo de que trata o caput será publicado
exclusivamente no Boletim de Serviço da Advocacia-Geral da União. Art. 9º Os pedidos relativos
a colaboração, nomeação, designação, lotação ou exercício de Procuradores Federais deverão
ser instruídos pela unidade solicitante com as informações de que trata esta Portaria, inclusive
a expectativa de produtividade individual do membro indicado. Parágrafo único. A avaliação do
pedido está condicionada à correta utilização do Sistema AGU de Inteligência Jurídica - SAPIENS
para o exercício das atividades consultivas. IV - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS Art. 10. A
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão divulgará, até 31 de outubro de 2017, manual de
orientação para o estabelecimento das metas e planos de produtividade de que trata esta
Portaria, em consonância com o Indicador do Valor do Trabalho Consultivo (IVT-CONSU) ou
outro indicador que busque refletir o volume do trabalho nos órgãos consultivos da AdvocaciaGeral da União. Art. 11. O "Tempo de Atendimento a Demandas Consultivas" apurado no ano
de 2016, assim como as metas previstas para 2017 e os resultados obtidos, serão

disponibilizadas pela Coordenação-Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos da PGF (CGPAE) no
NUP 00407.051690/2017-49 e na intranet (REDEAGU) da CGPAE e do Departamento de
Consultoria da PGF. § 1º Até que as informações do Sapiens tenham sido depuradas e reflitam
com maior fidedignidade o prazo real de atendimento às demandas, fica estabelecida como
meta para 2017 a redução do indicador de que trata o caput em pelo menos vinte por cento em
relação ao apurado em 2016, não podendo a meta superar, em qualquer hipótese, noventa e
nove dias. § 2º As unidades cujo indicador apurado em 2016 tenha sido inferior a quinze dias ou
não tenham registrado ciclos no período, considerando os dados do Painel de Gestão da AGU,
extraídos do Sapiens, terão como meta para 2017 o prazo médio de quinze dias, até que as
informações do sistema tenham sido depuradas e reflitam, com maior fidedignidade, o prazo
real de atendimento. Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA No - 291, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017
Estabelece orientações e procedimentos aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC relativos ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, a
jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com
pagamento de incentivo em pecúnia, destinados ao servidor da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional. O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87 da Constituição
Federal e considerando o disposto no art. 25 da Medida Provisória nº 792, de 26 de julho de
2017, resolve: Art. 1º Estabelecer as regras e os procedimentos necessários a serem observados
pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC relativos ao Programa de
Desligamento Voluntário - PDV, à concessão da jornada de trabalho reduzida com remuneração
proporcional e à licença sem remuneração com pagamento de incentivo em pecúnia, destinados
ao servidor da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. CAPÍTULO I DO
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO Seção I Das Disposições Gerais Art. 2º O PDV
referente ao exercício 2017 será aberto na data de publicação desta Portaria e encerrado em 31
de dezembro de 2017. Art. 3º Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos Territórios
Federais, podem aderir ao PDV, observado o disposto nesta Portaria. § 1º Os integrantes das
carreiras ou os ocupantes dos cargos a seguir relacionados poderão aderir ao PDV, até o máximo
de 5% do total de cargos efetivos ocupados: I - Advogado da União, Procurador Federal,
Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central e Assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União; II - Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Escrivão de
Polícia Federal, Agente de Polícia Federal, Papiloscopista e Policial Rodoviário Federal; III Agente Penitenciário Federal e Especialista em Assistência Penitenciária; IV - Auditor-Fiscal da
Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Fiscal do Trabalho; V - Auditor Fiscal
Federal Agropecuário; VI - Integrantes da Carreira do Seguro Social; e VII - Oficial de Inteligência,
Oficial Técnico de Inteligência, Agente de Inteligência e Agente Técnico de Inteligência. § 2º Os
integrantes das carreiras de Perito Médico Previdenciário e Supervisor Médico Pericial do INSS
não poderão aderir ao PDV. § 3º Na avaliação dos pedidos de adesão ao PDV, serão observados
os critérios de preferência previstos na lei. § 4º Caso os pedidos de adesão sejam superiores ao
máximo a que se refere o § 1º, deve ser observada a precedência da data de protocolização do
pedido de adesão como critério de desempate. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão . Seção II Da Adesão Art. 4º Não será permitida a adesão ao PDV pelo servidor: I - em
estágio probatório; II - que tenha cumprido todos os requisitos legais para aposentadoria,
independentemente da modalidade ou fundamento legal; III - que tenha se aposentado ou sido

reformado em cargo ou função pública e reingressado na administração federal direta,
autárquica ou fundacional, em cargo ou emprego público inacumulável; IV - condenado por
decisão transitada em julgado, que determine a perda do cargo; V - que não esteja em exercício
por motivo de prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente,
salvo quando a decisão criminal transitada em julgado não determinar a perda do cargo; VI licenciado por acidente em serviço; ou VII - licenciado para tratamento de saúde quando
acometidos de doença especificada no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990. Art. 5º A adesão ao PDV deve ser feita mediante protocolização do requerimento no órgão
ou entidade de origem do servidor, no período mencionado no art.2º. Art. 6º O servidor cedido,
requisitado ou que estiver afastado para missão no exterior deverá apresentar o requerimento
de adesão ao PDV junto à unidade de gestão de pessoas de seu órgão ou entidade de origem.
Parágrafo único. O pedido poderá ser encaminhado por meio eletrônico, devidamente assinado
pelo servidor. Art. 7º O pedido de adesão ao PDV de servidor que esteja respondendo a processo
administrativo disciplinar somente será analisado após o julgamento final: I - caso não seja
aplicada a pena de demissão; ou II - na hipótese de aplicação de outra penalidade, após o seu
cumprimento. Art. 8º O pedido de adesão de servidor que participe ou tenha participado de
programa de treinamento, a expensas do Governo Federal, regularmente instituído, somente
será aceito mediante o ressarcimento das despesas havidas, a ser compensado quando do
pagamento da indenização, da seguinte forma: I - integral, se o treinamento estiver em
andamento; ou II- proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o treinamento,
período de efetivo exercício equivalente ao do curso, intercâmbio ou estágio financiados com
recursos do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Incluem-se nas despesas de que trata o caput a
remuneração paga ao servidor e o custeio de curso, intercâmbio ou estágio financiados com
recursos do Tesouro Nacional. Art. 9º O servidor poderá solicitar o cancelamento de adesão ao
PDV mediante protocolização do requerimento no seu órgão ou entidade de origem, até a data
anterior à publicação do ato de exoneração. Parágrafo único. Não será aceito o pedido de
cancelamento de adesão ao PDV que tenha sido protocolizado a partir da data de publicação do
ato de exoneração. Art. 10. O desligamento de servidor, com a consequente extinção do vínculo
funcional com a administração pública federal, dar-se-á com a publicação do ato de exoneração
no Diário Oficial da União. § 1º O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em exercício
até a data da publicação do ato de sua exoneração. § 2º Na hipótese de servidor ocupante
também de cargo em comissão ou função de confiança, deverá ser publicado,
concomitantemente, o ato de exoneração ou dispensa de cargo em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento, respectivamente. Art. 11. A competência para expedir a
portaria de exoneração de servidor é da autoridade que detém a delegação ou subdelegação
para esse fim. Seção III Da Indenização do PDV Art. 12. Ao servidor que tiver o pedido de adesão
ao PDV deferido, será assegurado: I - a indenização correspondente a um inteiro e vinte e cinco
centésimos da remuneração mensal por ano de efetivo exercício prestado à administração
pública federal direta, autárquica ou fundacional; II - o acerto financeiro correspondente à
indenização das férias a que tiver direito, inclusive das acumuladas, se for o caso, e ao
pagamento proporcional da gratificação natalina; e III - o acerto financeiro relativo ao passivo
correspondente a eventual crédito legalmente constituído a título de exercícios anteriores. Art.
13. O pagamento da indenização decorrente da adesão ao PDV será iniciado após publicação do
ato de exoneração, mediante depósitos mensais em conta corrente, em parcelas
correspondentes à remuneração definida no art. 14, até a quitação do valor. Parágrafo único.
Para o pagamento de que trata o caput será observado o cronograma mensal da folha de
pagamento do SIAPE do Poder Executivo federal. Art. 14. Para fins de cálculo da indenização do
PDV, considera-se como remuneração mensal o subsídio ou o vencimento básico, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou
quaisquer vantagens, inclusive as pessoais e as relativas à natureza ou ao local de trabalho,
excluídos: I - o adicional pela prestação de serviço extraordinário; II - o adicional noturno; III - o
adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas; IV - o

adicional de irradiação ionizante e a gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias
radioativas; V - o adicional de férias; VI - a gratificação natalina; VII - o salário-família; VIII - o
auxílio-funeral; IX - o auxílio-natalidade; X - o auxílio-alimentação; XI - o auxílio-transporte; XII o auxílio pré-escolar; XIII - as indenizações; XIV - as diárias; XV - a ajuda de custo em razão de
mudança de sede; XVI - o auxílio-moradia; XVII - o bônus de eficiência devido aos integrantes da
Carreira da Receita Federal do Brasil; XVIII - os honorários advocatícios de sucumbência devidos
aos advogados públicos; XIX - a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas
Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE; XX - as Funções Comissionadas
Técnicas - FCT; XXI - a Gratificação Temporária de Atividade em Escola de Governo - GAEG; XXII
- a Gratificação do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - GSISP;
XXIII - a retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção, chefia ou assessoramento; e
XXIV - outras parcelas de natureza indenizatória. § 1º As vantagens incorporadas à remuneração
do servidor em virtude de determinação judicial somente serão computadas, para fins de cálculo
da indenização do PDV, quando decorrentes de decisão judicial transitada em julgado,
observadas, em qualquer caso, as exclusões previstas neste artigo. § 2º A remuneração utilizada
como base para o cálculo da indenização do PDV observará o limite do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do inciso XI do art. 37 da
Constituição . Art. 15 A responsabilidade pelos cálculos dos valores relativos ao incentivo e os
acertos financeiros decorrentes do PDV é de competência da unidade de gestão de pessoas do
órgão ou da entidade a que se vincula o servidor. Seção IV Do Tempo de Efetivo Exercício Art.
16. Para efeito de indenização do PDV, serão considerados como tempo de efetivo exercício
prestado à administração federal direta, autárquica ou fundacional, os afastamentos em virtude
de: I - férias; II - cessão ou requisição a outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; III - participação em programa de treinamento
regularmente instituído; IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal; V - júri e outros serviços obrigatórios em lei; VI - missão ou estudo no
exterior, quando autorizado o afastamento; VII - licença: a) à gestante, à adotante e à
paternidade; b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses,
cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento
efetivo; c) para o desempenho de mandato classista; d) por motivo de acidente em serviço ou
doença profissional; e) para capacitação; f) por convocação para o serviço militar; g)
deslocamento para a nova sede em decorrência de remoção; ão para integrar representação
desportiva nacional, no País ou no exterior; e j) licença por motivo de doença em pessoa da
família, cuja duração máxima, em cada período de doze) meses a contar da data da primeira
licença gozada, seja de até trinta dias. § 1º Para fins do disposto neste artigo, será considerada
a data da investidura mais remota na hipótese do servidor ter ocupado, sem interrupção,
sucessivos cargos efetivos na Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. §
2º Considera-se, ainda, como tempo de efetivo exercício o tempo em que o servidor esteve em
disponibilidade nos termos da Lei nº 8.112, de 1990. § 3º Não serão considerados como de
efetivo exercício na administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, para efeito
de indenização do PDV quaisquer outras licenças ou afastamentos não previstos neste artigo.
CAPÍTULO II DA JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA COM REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL
Seção I Das Disposições Gerais Art. 17. Os servidores da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional ocupantes, exclusivamente, de cargo de provimento efetivo, poderão
requerer a redução da jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta semanais para seis
ou quatro horas diárias e trinta ou vinte semanais, com remuneração proporcional calculada
sobre a totalidade da remuneração, observado o disposto nesta Portaria. § 1º Os integrantes
das carreiras da Polícia Federal e de Perito Médico Previdenciário e Supervisor Médico Pericial
do INSS não poderão requerer a redução de jornada de que trata o caput. § 2º Caberá à
autoridade máxima do órgão ou da entidade a que se vincula o servidor, permitida a delegação
de competência, decidir motivadamente sobre o pedido de redução de jornada. § 3º A negativa
do pedido de redução da jornada de trabalho será fundamentada em fatos concretos, devendo

a autoridade demonstrar a necessidade da manutenção do servidor em sua jornada regular de
trabalho e os impactos que a redução provocaria no desempenho das atividades do órgão ou
entidade. § 4º Terão direito de preferência na concessão da jornada de trabalho reduzida os
servidores: I - com filho de até seis anos de idade; II - responsáveis pela assistência e pelos
cuidados de pessoa idosa, doente ou com deficiência elencadas como dependentes no art. 217
da Lei nº 8.112, de 1990; e III - com maior remuneração. Art. 18. A jornada de trabalho reduzida
poderá ser revertida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou de ofício, por decisão motivada
da Administração Pública. Art. 19 . O ato de concessão, publicado em boletim interno, conterá
os dados funcionais do servidor e a data do início da redução da jornada. § 1° O servidor
cumprirá a jornada a que estiver submetido até a data de início da jornada de trabalho reduzida,
fixada no ato de concessão, sendo vedada a concessão retroativa. § 2° Na hipótese de servidor
ocupante também de cargo em comissão ou função de confiança, deverá ser publicado
concomitantemente, o ato de concessão e o de exoneração ou dispensa de cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento, respectivamente. Art. 20. A jornada de
trabalho reduzida com remuneração proporcional não poderá ser concedida a servidor sujeito
à duração de trabalho diferenciada estabelecida em leis especiais. Seção II Dos Incentivos à
Jornada de Trabalho Reduzida Art. 21. Para fins de pagamento do incentivo à jornada de
trabalho reduzida, considera-se como remuneração mensal o disposto no art. 14. § 1º O auxílioalimentação a ser concedido ao servidor cuja jornada de trabalho seja inferior a trinta horas
semanais corresponderá a cinquenta por cento do valor devido em jornada de trabalho de
quarenta horas semanais. § 2º A gratificação natalina de servidor que, durante o ano civil, tenha
sido submetido a mais de uma jornada de trabalho será paga com base na remuneração a que
fizer jus no mês de dezembro. Art. 22. O servidor que optar pela jornada de trabalho reduzida
com remuneração proporcional fará jus ao pagamento adicional de meia hora diária, a partir da
data de início da redução de jornada. § 1º Para fins de aplicação deste artigo, a hora normal de
trabalho do servidor corresponde à divisão da remuneração pela carga horária trabalhada no
mês. § 2º A carga horária trabalhada no mês corresponde à multiplicação de trinta dias pela
carga horária diária realizada pelo servidor, nos termos seguintes: I - para os servidores
submetidos à jornada de trabalho de oito horas diárias, a carga horária mensal deverá
corresponder à multiplicação de trinta dias por oito horas, resultando duzentos e quarenta horas
por mês; II - para os servidores submetidos à jornada de trabalho de seis horas diárias, a carga
horária mensal deverá corresponder à multiplicação de trinta dias por seis horas, resultando
cento e oitenta horas por mês; e III - para os servidores submetidos à jornada de trabalho de
quatro horas diárias, a carga horária mensal deverá corresponder à multiplicação de trinta dias
por quatro horas, resultando cento e vinte horas por mês. Art. 23. O servidor poderá, durante o
período em que estiver submetido à jornada reduzida, exercer atividade privada, desde que não
configure situações de conflito de interesses, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de
2013, e haja compatibilidade de horário com o exercício do cargo público. § 1º O servidor com
jornada reduzida poderá administrar empresa e praticar todas as atividades inerentes a sua área
de atuação, incluídas aquelas vedadas em leis especiais, observada a Lei nº 12.813, de 16 de
maio de 2013, e participar de gerência, administração ou de comitês de auditoria, conselhos
fiscal ou de administração de sociedades empresariais ou simples, hipótese em que não se aplica
ao servidor o disposto no inciso X do caput do art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990. § 2º O disposto
no § 1º aplica-se, pelo período três anos, ao servidor que retornar à jornada integral por ato de
ofício da autoridade competente. Art. 24. Os servidores que, na data da publicação da Medida
Provisória nº 792, de 26 de julho de 2017, se encontravam em jornada reduzida de trabalho,
não poderão perceber os incentivos pecuniários regulamentados nesta Portaria em novos
requerimentos de redução de jornada pelo prazo de um ano. CAPÍTULO III DA LICENÇA
INCENTIVADA SEM REMUNERAÇÃO Art. 25. O período de concessão de licença incentivada sem
remuneração referente aos exercícios 2017 e 2018 será aberto na data de publicação desta
Portaria e encerrado em 31 de dezembro de 2018. Art. 26. Os servidores da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional ocupantes exclusivamente de cargo de

provimento efetivo, poderão requerer licença incentivada sem remuneração, com duração de
três anos consecutivos, prorrogável por igual período, com pagamento em pecúnia, observado
o disposto nesta Portaria. § 1º Os integrantes das carreiras de Perito Médico Previdenciário e
Supervisor Médico Pericial do INSS não poderão requerer a licença incentivada sem
remuneração de que trata o caput. § 2º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade
a que se vincula o servidor, permitida a delegação de competência, decidir motivadamente
sobre o pedido de licença incentivada. § 3º A negativa do pedido de licença incentivada sem
remuneração será fundamentada em fatos concretos, devendo a autoridade demonstrar a
necessidade da manutenção do servidor em exercício e os impactos que a licença provocaria no
desempenho das atividades do órgão ou entidade. § 4º A licença incentivada, uma vez
concedida, não poderá ser interrompida a pedido do servidor ou no interesse da administração.
§ 5º A prorrogação da licença incentivada sem remuneração dar-se-á na forma da lei. § 6º A
licença inicial e sua prorrogação constituem uma só licença, vedado o pagamento do incentivo
quando da concessão da prorrogação. § 7º Na hipótese de o servidor estar sujeito a restrições
decorrentes da legislação sobre conflito de interesses, esse deverá optar pelo pagamento do
incentivo em pecúnia ou pela percepção da remuneração compensatória decorrente do
impedimento relacionado àquela legislação. § 8º A licença incentivada sem remuneração
suspenderá o vínculo com a administração pública e, durante esse período, o servidor poderá
exercer qualquer atividade privada e praticar todos os atos inerentes a sua área de atuação,
incluídos aqueles vedados em leis especiais, não se aplicando a ele o disposto nos arts. 116 e
117 da Lei nº. 8.112, de 1990. Art. 27. É vedada a concessão da licença incentivada ao servidor:
I - acusado em sindicância ou processo administrativo disciplinar até o seu julgamento final e o
cumprimento da penalidade, se for o caso; II - que esteja efetuando reposições e indenizações
ao erário, enquanto não for comprovada a quitação total do débito; ou III - que esteja em estágio
probatório. Art. 28. A licença incentivada sem remuneração não será concedida ao servidor que
se encontre regularmente licenciado ou afastado em virtude de: I - férias; II - licença por motivo
de doença em pessoa da família; III - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou
companheiro; IV - licença para o serviço militar; V - licença para atividade política; VI - licençaprêmio por assiduidade; VII - licença para capacitação; VIII - licença para tratar de interesses
particulares; IX - licença para o desempenho de mandato classista; X - licença à gestante; XI licença à adotante; XII - licença-paternidade; XIII - licença para tratamento de saúde; XIV - licença
por acidente em serviço ou doença profissional; XV - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
XVI - afastamento para exercício de mandato eletivo; XVII - afastamento para estudo ou missão
no exterior; XVIII - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar
representação desportiva nacional, no País ou no exterior; XIX - afastamento para servir a
organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere; XX - afastamento
preventivo; ou XXI - reclusão. Parágrafo único. A licença incentivada não será concedida aos
servidores que retornarem antes de decorrido o restante do prazo estabelecido no ato de
concessão da licença de que trata o inciso VIII. Art. 29. Na hipótese de o servidor encontrar-se
cedido, o requerimento da licença incentivada sem remuneração deverá ser feito junto a seu
órgão ou entidade de origem, com ciência do órgão ou entidade cessionária. Art. 30. O servidor
licenciado não poderá, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica ou
fundacional dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: I - exercer cargo ou função de
confiança; II - ocupar emprego em comissão em empresas públicas ou sociedades de economia
mista controladas pela União; ou III - ser contratado temporariamente, a qualquer título. Art.
31. A licença incentivada sem remuneração ensejará o pagamento de incentivo em pecúnia
correspondente a três vezes a remuneração a que faz jus o servidor na data em que for
concedida a licença. §1º O pagamento do incentivo de que trata o caput será feito em três
parcelas iguais e consecutivas, observado o cronograma mensal da folha de pagamento do
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE do Poder Executivo federal.
§ 2º O incentivo da licença sem remuneração, de natureza indenizatória, será isento de
contribuição social para o regime próprio de previdência do servidor público e do imposto sobre

a renda e custeado à conta das dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e
encargos do órgão ou da entidade a que se vincula o servidor, suplementadas se necessário. Art.
32. Serão indenizadas as férias de servidor que tiver concedida a licença incentivada sem
remuneração, observando-se, na hipótese de férias relativas ao exercício em que ocorrer o início
da licença, a proporcionalidade de um doze avos por mês trabalho ou fração superior a quatorze
dias, acrescida do respectivo adicional de férias, a serem pagas na mesma data em que for
efetuado o pagamento do incentivo em pecúnia. Art. 33. Para fins de pagamento do incentivo à
licença sem remuneração, considera-se como remuneração mensal o disposto no art. 14. Art.
34. A licença incentivada sem remuneração ocasiona, a partir da data da sua concessão: I exoneração ou dispensa de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento
de que seja titular o servidor licenciado; II - impedimento à participação no Plano de Assistência
Pré-Escolar; III - não recebimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação; e IV - não
recebimento do per capita saúde. Parágrafo único. O servidor afastado em virtude da licença
incentivada sem remuneração poderá continuar vinculado aos planos previdenciários e
assistenciais das entidades fechadas de previdência privada, devendo repactuar as condições
junto a essas, desde que assuma integralmente os respectivos custeios, sem qualquer ônus para
a administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. CAPÍTULO IV DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 35. A Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão - SGP/MP é a instância competente para dirimir dúvidas e editar
orientações complementares às disposições desta Portaria Normativa. Art. 36. Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Seção 2
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
DESPACHO DA ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO
Em 12 de setembro de 2017
REFERÊNCIA: Processo nº 00695.000909/2017-43. Afastamento para estudo no exterior do
Procurador Federal ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, matrícula Siape nº 0148689, lotado
na Procuradoria-Regional Federal da 1ª Região e em exercício na Procuradoria-Federal
Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, para participar de curso de Mestrado
em Direito e Ciência Jurídica, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
Portugal, no período de 18 de setembro de 2017 a 21 de setembro de 2018, incluído o trânsito,
com ônus limitado para a Advocacia-Geral da União.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA Nº 546, DE 6 DE SETEMBRO DE 2017
O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Procurador-Geral Federal, nos termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008,
publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 26 de fevereiro de 2008, Seção 2, pág.1; com base
no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, e pela Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de
2015, e, ainda, pelas Leis nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e nº 11.890, de 24 de dezembro de
2008, e demais informações que constam do Processo nº 00400.001034/2017-65, resolve Art.
1º Ceder o Procurador Federal FABRICIO DUARTE TANURE, Matrícula SIAPE nº 1357536,
pertencente ao Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral Federal da Advocacia-Geral da União,

para o Ministério da Cultura, para fins de exercer o cargo em comissão de Assessor do Ministro
de Estado da Cultura, código DAS 102.4. Art. 2º O ônus pela remuneração ou salário é do órgão
cedente. Art. 3º O Procurador Federal deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente
ao término da cessão, observado o disposto nos art. 4º e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP
nº 4, de 12 de junho de 2015. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
DANIEL DE ANDRADE OLIVEIRA BARRAL
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA No 169, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria AGU no 1.663, de 2 de dezembro de 2009,
alterada pela Portaria AGU no 247, de 12 de julho de 2013, e considerando o que consta no
Processo Administrativo no 00429.016851/2017-08, resolve Conceder aposentadoria voluntária
a SANDRA REGINA BRAGA SOUTO, matrícula Siape no 0273805, ocupante do cargo de
Procurador Federal, Categoria Especial, código da vaga no 253485, 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 DOS TRANSPORTE, PORTOS E AVAIAÇÃO CIVIL
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA No - 3.376, DE 11 DE SETEMBRO 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 00677.000335/2017-21, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público LEONARDO MAYWALD, matrícula nº
1365921, 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 - 3.378, DE 11 DE SETEMBRO 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 00415.034121/2017-30, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público LUIZ MARCOS FERREIRA, matrícula nº
1738022, 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 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 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 - 3.379, DE 11 DE SETEMBRO 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 00597.005092/2017-16, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO,
matrícula nº 1689397, 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 Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul. 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 - 3.381, DE 11 DE SETEMBRO 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 00401.000147/2017-33, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público ROBERTO MIGLIORINI LOPES, matrícula nº
9788935, pertencente 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 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 - 3.385, DE 11 DE SETEMBRO 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 00408.010200/2017-44, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública EDENILCE GOMES DOS SANTOS, matrícula
nº 9681569, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na ProcuradoriaRegional Federal da 2ª 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 - 3.386, DE 11 DE SETEMBRO 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 00415.024244/2017-62, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público RENAN MONTEIRO PESSOA DOS SANTOS,
matricula nº 1362244, 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 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 - 3.387, DE 11 DE SETEMBRO 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 00552.002954/2017-67, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública EDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA URRUTIA,
matrícula nº 1307939, 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 Santa Catarina. 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 - 3.400, DE 12 DE SETEMBRO 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 00407.022932/2017-97, resolve: Art. 1º Efetivar, por prazo
indeterminado, a requisição do empregado público PATRICK RAMON LOUREIRO DE SOUSA,
matrícula nº 14953164, do 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 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 - 3.407, DE 12 DE SETEMBRO 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 00415.044148/2017-31, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública MARIA JOSÉ PEREIRA CAMPOS FRANÇA,
matricula nº 1813040, 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 da Bahia. 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 - 3.409, DE 12 DE SETEMBRO 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 00677.000279/2017-25, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição do empregado público ADAIR MOREIRA JUNIOR, matrícula nº
96638- 65, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Unidade de
Atendimento em 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 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 - 3.410, DE 12 DE SETEMBRO 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 00415.029531/2017-69, resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo
indeterminado, a requisição da empregada pública ANA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA,
matricula nº 1409340, 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 da Bahia. 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
Seção 3
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 UASG 110161
Contrato: 55/2014. Processo: 00693000692201449. PREGÃO SRP Nº 30/2013. Contratante:
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -. CNPJ Contratado: 01162636000100. Contratado: B2BR BUSINESS TO BUSINESS -INFORMATICA DO BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual
por mais 06(seis) meses, bem como reajustar os preços contratados. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 04/09/2017 a 03/03/2018. Valor Total: R$5.620.225,63. Fonte: 188000000 -

2017NE800452. Data de Assinatura: 01/09/2017. (SICON - 12/09/2017) 110161-000012017NE000096
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 42/2017 UASG 110161
Processo: 00590000059201751. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é
escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de natureza continuada, por
intermédio de empresa especializada para a realização de eventos e correlatos pela Escola da
Advocacia-Geral da União em todo o território nacional, sob demanda, em regime de
empreitada por preço unitário, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 13/09/2017 de 08h00 às 12h00 e de
14h00 às 17h59. Endereço: Sig Quadra 06 Lote 800 Sig - BRASILIA - DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110161-05-42-2017. Entrega das Propostas: a
partir de 13/09/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/09/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital encontrase disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.agu.gov.br DEIVININ
BERTSON NERI NUNES Pregoeiro (SIDEC - 12/09/2017) 110161-00001-2017NE000096
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2017 UASG 110097
Contrato: 44/2005. Processo: 00588001642200595. DISPENSA Nº 134/2005. Contratante:
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -.CPF Contratado: 17745462053. Contratado: JOSE AUGUSTO
MARCON -. Objeto: O presente termo tem por objeto a prorrogação do Contrato 044/2005, pelo
prazo de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 12/09/17 até 11/09/18. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 e sua atual redação e legislação complementar. Vigência: 12/09/2017 a
11/09/2018. Valor Total: R$143.014,80. Fonte: 188000000 - 2017NE800268. Data de Assinatura:
11/09/2017. (SICON - 12/09/2017) 110061-00001-2017NE000096

