Seção 1
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI Nº 13.587, DE 2 DE JANEIRO DE 2018 (*)
Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei: CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1o Esta Lei estima a receita da
União para o exercício financeiro de 2018 no montante de R$ 3.575.230.380.469,00 (três
trilhões, quinhentos e setenta e cinco bilhões, duzentos e trinta milhões, trezentos e oitenta mil,
quatrocentos e sessenta e nove reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos
termos do art. 165, § 5o , da Constituição: I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - o Orçamento da Seguridade Social,
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal
direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e
III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém
a maioria do capital social com direito a voto. CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa da Receita Art. 2o A receita total estimada nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 3.506.421.082.632,00 (três trilhões, quinhentos
e seis bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois
reais), incluindo a proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida
pública federal, interna e externa, em observância ao disposto no art. 5o , § 2 o , da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, na forma
detalhada nos Anexos a que se referem os incisos I e VIII do art. 10 desta Lei e assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal: R$ 1.625.647.682.049,00 (um trilhão, seiscentos e vinte e cinco bilhões,
seiscentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quarenta e nove reais),
excluída a receita de que trata o inciso III deste artigo; II - Orçamento da Seguridade Social: R$
723.557.975.629,00 (setecentos e vinte e três bilhões, quinhentos e cinquenta e sete milhões,
novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais); e III - Refinanciamento da
dívida pública federal: R$ 1.157.215.424.954,00 (um trilhão, cento e cinquenta e sete bilhões,
duzentos e quinze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro
reais), constantes do Orçamento Fiscal. Seção II Da Fixação da Despesa Art. 3o A despesa total
fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 3.506.421.082.632,00 (três trilhões,
quinhentos e seis bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e
trinta e dois reais), incluindo a relativa ao refinanciamento da dívida pública federal, interna e
externa, em observância ao disposto no art. 5o , § 2o , da LRF, na forma detalhada entre os
órgãos orçamentários no Anexo II desta Lei e assim distribuída: I - Orçamento Fiscal: R$
1.344.128.529.289,00 (um trilhão, trezentos e quarenta e quatro bilhões, cento e vinte e oito
milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais), excluídas as despesas
de que trata o inciso III; II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 1.005.077.128.389,00 (um
trilhão, cinco bilhões, setenta e sete milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e nove
reais); e III - Refinanciamento da dívida pública federal: R$ 1.157.215.424.954,00 (um trilhão,
cento e cinquenta e sete bilhões, duzentos e quinze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil,
novecentos e cinquenta e quatro reais), constantes do Orçamento Fiscal. Parágrafo único. Do
montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R$ 281.519.152.760,00 (duzentos e
oitenta e um bilhões, quinhentos e dezenove milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos
e sessenta reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal. Seção III Da Autorização para
a Abertura de Créditos Suplementares Art. 4o Fica autorizada a abertura de créditos
suplementares para o aumento de dotações fixadas por esta Lei, desde que compatíveis com a
obtenção da meta de resultado primário estabelecida na Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017,

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, e os limites de despesas primárias de que tratam os
arts. 107, 110 e 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que sejam observados
o disposto no parágrafo único do art. 8o da Lei de Responsabilidade Fiscal e as seguintes
condições: I - para suplementação de despesas classificadas com "RP 0": a) destinadas à
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência
dos Servidores Públicos Federais, mediante a utilização de recursos provenientes de: 1. anulação
de dotações consignadas a essas despesas; 2. anulação de dotações classificadas com "RP 1" e
"RP 2", até o limite de 20% (vinte por cento); 3. reserva de contingência, inclusive à conta de
recursos próprios e vinculados, observado o disposto no § 2o do art. 12 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2018; e 4. superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
de 2017, nos termos do art. 43, §§ 1o , inciso I, e 2o , da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
b) relativas ao serviço da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de: 1. superávit
financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017; 2. anulação de dotações
consignadas ao GND 2 ou GND 6; 3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos
próprios e vinculados, observado o disposto no § 2o do art. 12 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2018; 4. excesso de arrecadação de participações e dividendos pagos por entidades
integrantes da Administração Pública Federal indireta; 5. excesso de arrecadação oriundo da
transferência do resultado positivo do Banco Central do Brasil; e 6. operações de créditos
realizadas por meio da emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional. c) nas ações
destinadas à execução da Política de Garantia de Preços Mínimo e à Formação e Administração
de Estoques Reguladores e Estratégicos de Produtos Agropecuários, mediante a utilização de
recursos provenientes de anulação de dotações que lhes tenham sido consignadas; d) no caso
de transferências aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e CentroOeste, nos termos da Lei n o 7.827, de 27 de setembro de 1989, com recursos provenientes de:
1. anulação de dotações que lhes tenham sido consignadas; e 2. excesso de arrecadação ou
superávit financeiro de recursos relativos a fontes que tenham vinculação constitucional ou
legal. e) em cada subtítulo, exceto os constantes das demais alíneas deste inciso, até o limite de
20% (vinte por cento) do respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes: 1. de
anulação de dotações, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
2. da reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o
disposto no § 2o do art. 12 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018; e 3. de superávit
financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, nos termos do art. 43, §§ 1o ,
inciso I, e 2o , da Lei no 4.320, de 1964. II - para suplementação de despesas classificadas com
"RP 1", devendo a necessidade, quando houver acréscimo de despesas, ser previamente
demonstrada no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, elaborado em
cumprimento ao art. 9o da Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2018, na forma do Quadro 9 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do
Governo Central, integrante desta Lei: a) constante de item do referido Quadro 9, exceto para
suplementação das despesas mencionadas nas demais alíneas deste inciso, mediante a
utilização de recursos provenientes de: 1. anulação de 20% (vinte por cento) das dotações
orçamentárias consignadas em "RP 1"; 2. anulação de dotações orçamentárias classificadas com
"RP 2" e com "RP 3"; 3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e
vinculados, observado o disposto no § 2o do art. 12 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2018; e 4. superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, nos termos
do art. 43, §§ 1o , inciso I, e 2o , da Lei no 4.320, de 1964. b) no caso de transferências aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; de despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT; e de complemento da atualização monetária do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, com recursos provenientes de: 1. anulação de dotações que lhes tenham sido
consignadas; e 2. excesso de arrecadação ou superávit financeiro de receitas que tenham
vinculação constitucional ou legal. c) nos grupos de natureza de despesa "3 - Outras Despesas
Correntes", "4 - Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras", no âmbito: 1. do mesmo subtítulo
objeto da suplementação, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de

dotações consignadas a esses grupos; e 2. das ações destinadas à execução da Política de
Garantia de Preços Mínimos e à Formação e Administração de Estoques Reguladores e
Estratégicos de Produtos Agropecuários, mediante a utilização de recursos provenientes de
anulação de dotações que lhes tenham sido consignadas. d) que decorram de variação cambial,
mediante a utilização de recursos provenientes de: 1. anulação parcial de dotações, limitada a
30% (trinta por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; e 2. da reserva de contingência,
inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no § 2o do art. 12 da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. III - para suplementação de despesas classificadas
com "RP 2": a) nos subtítulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações
de cotas, constantes dos programas "0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em
Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais" e "0913 - Operações Especiais - Participação
do Brasil em Organismos Financeiros Internacionais", mediante a utilização de recursos
provenientes de: 1. anulação de dotações orçamentárias contidas em subtítulos das referidas
ações; e 2. constantes dos grupos de natureza de despesa "3 - Outras Despesas Correntes", "4 Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras" de outros subtítulos, até o limite de 20% (vinte por
cento) da soma dessas dotações, no âmbito de cada subtítulo. b) com o projeto de
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito dos
órgãos do Poder Judiciário, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de
dotações que lhes tenham sido consignadas, na mesma ou em outra unidade orçamentária; c)
relativas à subfunção defesa civil, no âmbito do Ministério da Integração Nacional, mediante a
utilização de recursos provenientes de: 1. anulação de dotações consignadas a ações
compreendidas nessa subfunção; e 2. anulação parcial de dotações, limitada a 30% (trinta por
cento) do valor do subtítulo objeto da anulação. d) nos grupos de natureza de despesa "3 Outras Despesas Correntes", "4 - Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras", no âmbito: 1. do
mesmo subtítulo objeto da suplementação, mediante a utilização de recursos provenientes da
anulação de dotações consignadas a esses grupos; 2. da Fundação Joaquim Nabuco, do Instituto
Nacional de Educação de Surdos, do Instituto Benjamin Constant, do Colégio Pedro II, das
Instituições Federais de Ensino Superior, dos Hospitais Universitários, da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares, e das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, integrantes do Ministério da Educação, mediante a utilização de
recursos provenientes de anulação de até 50% (cinquenta por cento) do total das dotações
orçamentárias consignadas a esses grupos de natureza de despesa no âmbito de cada uma das
unidades orçamentárias; e 3. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- CNPq, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, das
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, assim definidas no art. 2o , inciso V, da Lei
n o 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e das instituições de pesquisa integrantes da
administração direta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mediante
a utilização de recursos provenientes de anulação de até 30% (trinta por cento) do total das
dotações orçamentárias consignadas a esses grupos de natureza de despesa no âmbito de cada
uma das unidades orçamentárias. e) que decorram de variação cambial, mediante a utilização
de recursos provenientes de: 1. anulação parcial de dotações, limitada a 30% (trinta por cento)
do valor do subtítulo objeto da anulação; e 2. da reserva de contingência, inclusive à conta de
recursos próprios e vinculados, observado o disposto no § 2o do art. 12 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2018. f) relativas a operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), no
âmbito do Ministério da Defesa, mediante a utilização de recursos provenientes de: 1. anulação
de dotações orçamentárias classificadas com "RP 2" e com "RP 3"; 2. reserva de contingência,
inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no § 2o do art. 12 da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018; e 3. superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2017, nos termos do art. 43, §§ 1o , inciso I, e 2o , da Lei no 4.320,
de 1964; g) relativas à ações e serviços públicos de saúde, identificadas nesta Lei com "IU 6",
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações alocadas a essas
despesas; e h) em cada subtítulo, exceto os constantes das demais alíneas deste inciso, cuja

alteração implique acréscimo de valor, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor,
mediante a utilização de recursos provenientes: 1. de anulação parcial de dotações
orçamentárias, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; 2. da
reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o
disposto no § 2o do art. 12 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018; e 3. de superávit
financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, nos termos do art. 43, §§ 1o ,
inciso I, e 2o , da Lei no 4.320, de 1964; IV - para atendimento de despesas classificadas com "RP
3": a) em cada subtítulo, mediante o remanejamento de até 20% (vinte por cento) do montante
das dotações consignadas ao Programa de Aceleração do Crescimento; b) nos grupos de
natureza de despesa "3 - Outras Despesas Correntes", "4 - Investimentos" e "5 - Inversões
Financeiras", mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações
consignadas a esses grupos, no âmbito do mesmo subtítulo objeto da suplementação; c) que
decorram de variação cambial, exceto para as situações previstas na alínea "d" deste inciso,
mediante a utilização de recursos provenientes de: 1. anulação parcial de dotações, limitada a
30% (trinta por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; e 2. da reserva de contingência,
inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no § 2o do art. 12 da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. d) nos subtítulos aos quais foram alocadas receitas
de operações de crédito previstas nesta Lei, mediante a utilização de recursos decorrentes da
variação cambial incidentes sobre os valores alocados; e e) em cada subtítulo, até o limite de
20% (vinte por cento) do respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes: 1. de
anulação de dotações classificadas com "RP 2", observado o limite disposto no inciso III, alínea
"h", item "1", deste artigo; 2. da reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios
e vinculados, observado o disposto § 2o do art. 12 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018;
e 3. de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, nos termos
do art. 43, §§ 1o , inciso I, e 2o , da Lei no 4.320, de 1964; e V - para a recomposição dos valores
dos subtítulos integrantes desta Lei até o limite dos valores que constam do respectivo Projeto,
mediante a anulação de dotações orçamentárias, limitada, no caso de emenda não impositiva,
a 40% (quarenta por cento) do valor acrescido em cada subtítulo. § 1o Considera-se compatível
com a obtenção da meta de resultado primário fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2018 a abertura de créditos suplementares relativos a despesas primárias cujo aumento tenha
sido previsto no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias elaborado em
cumprimento ao art. 9 o da Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2018, observado o detalhamento dos itens do Quadro 9 - Demonstrativo dos Resultados
Primário e Nominal do Governo Central, integrante desta Lei, sem prejuízo do cumprimento dos
limites de despesas primárias de que trata o art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. § 2o Em observância aos limites de despesas primárias, estabelecidos de acordo
com o art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à meta de resultado
primário constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, a abertura de créditos
suplementares para o atendimento de despesas primárias à conta de fontes financeiras impõe
o cancelamento de despesas primárias em valor correspondente, que deverá constar de anexo
específico do ato de abertura do crédito, observados os limites previstos neste artigo, sem
prejuízo das demais condições estabelecidas. § 3o Os limites de que tratam as alíneas "e" do
inciso I e "h" do inciso III do caput deste artigo poderão ser ampliados em até 10% (dez por
cento), quando o remanejamento ocorrer entre ações do mesmo programa no âmbito de cada
órgão orçamentário, podendo ser consideradas como integrantes do referido órgão as unidades
orçamentárias sob a sua supervisão. § 4o A autorização de que trata este artigo fica
condicionada à publicação, até o dia 15 de dezembro de 2018, do ato de abertura do crédito
suplementar, exceto para as despesas previstas nos incisos I, alíneas "a" e "b", II e III, alíneas "c"
e "f", do caput deste artigo, em que a publicação poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2018.
§ 5o Na abertura dos créditos de que trata este artigo, poderão ser incluídos grupos de natureza
de despesa além dos já contemplados no respectivo subtítulo, desde que compatíveis com a
finalidade da ação orçamentária correspondente. § 6o Somente poderão ser cancelados valores

incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais e de bancada
estadual, classificadas respectivamente com "RP 6" e "RP 7", quando cumulativamente: I houver solicitação ou concordância do autor da emenda ou indicação do Poder Legislativo; II suplementar programação constante desta Lei, no mesmo RP, que tenha sido incluída ou tenha
sofrido acréscimo em decorrência de emenda apresentada pelo autor referido no inciso I deste
parágrafo; III - houver impedimento técnico ou legal à execução da programação orçamentária
que se pretenda cancelar, ou, na ausência de impedimento, remanejar entre grupos de natureza
da despesa, no âmbito da mesma emenda; e IV - for preservado o montante de recursos
orçamentários destinados a ações e serviços públicos de saúde. § 7o Se não houver deliberação
no prazo legal de projeto de lei de crédito adicional sobre programação incluída ou acrescida
por emenda individual, encaminhado nos termos do inciso III do § 14 do art. 166 da Constituição,
as programações constantes do projeto de crédito que integrem esta Lei poderão ser
remanejadas nos termos do § 6o deste artigo, devendo a solicitação a que se refere o inciso I
daquele parágrafo ocorrer até 30 de novembro de 2018. § 8o Os remanejamentos decorrentes
do disposto nos §§ 6o e 7 o deverão possibilitar a identificação da emenda e do respectivo autor,
quando da execução das programações objeto de suplementação. § 9o Os limites de
suplementação e de anulação de dotações orçamentárias constantes deste artigo devem ser
calculados em relação aos valores e classificações inicialmente fixados nesta Lei. CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO Seção I Das Fontes de Financiamento Art. 5o As fontes de
recursos para financiamento das despesas do Orçamento de Investimento somam R$
68.809.297.837 (sessenta e oito bilhões, oitocentos e nove milhões, duzentos e noventa e sete
mil, oitocentos e trinta e sete reais), conforme especificadas no Anexo III desta Lei. Seção II Da
Fixação da Despesa Art. 6o A despesa do Orçamento de Investimento é fixada em R$
68.809.297.837,00 (sessenta e oito bilhões, oitocentos e nove milhões, duzentos e noventa e
sete mil, oitocentos e trinta e sete reais), cuja distribuição por órgão orçamentário consta do
Anexo IV desta Lei. Seção III Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares Art. 7o
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, observados os limites e
condições estabelecidos neste artigo, desde que as alterações promovidas na programação
orçamentária estejam de acordo com a meta de resultado primário estabelecida para o exercício
de 2018, vigente na data da publicação do ato de abertura do crédito, para as seguintes
finalidades: I - suplementação de subtítulo, exceto os relativos às programações de que trata o
inciso IV deste artigo, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor, constante desta
Lei, mediante geração própria de recursos, anulação de dotações orçamentárias da mesma
empresa ou aporte de recursos da empresa controladora; II - atendimento de despesas relativas
a ações em execução no exercício de 2018, mediante a utilização, em favor da correspondente
empresa e da respectiva programação, de saldo de recursos do Tesouro Nacional repassados
em exercícios anteriores ou inscritos em restos a pagar no âmbito dos Orçamentos Fiscal ou da
Seguridade Social; III - realização das correspondentes alterações no Orçamento de
Investimento, decorrentes da abertura de créditos suplementares ou especiais aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social; e IV - suplementação das programações contempladas no PAC,
classificadas com os identificadores de resultado primário "3" ou "5", mediante geração própria
de recursos ou anulação de dotações orçamentárias desse Programa com os respectivos
identificadores constantes do Orçamento de que trata este Capítulo, no âmbito da mesma
empresa. § 1o A restrição quanto ao limite de suplementação de que trata o inciso I do caput
não se aplica quando correr à conta de anulação de dotações orçamentárias de subtítulos
integrantes da mesma ação no âmbito da mesma empresa. § 2o A autorização de que trata este
artigo fica condicionada à publicação, até 15 de dezembro de 2018, do ato de abertura do
crédito suplementar. CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO E EMISSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA Art. 8o Em cumprimento ao disposto no
art. 32, § 1o , inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas a contratação das
operações de crédito incluídas nesta Lei e a emissão de Títulos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional para o atendimento das despesas que, de acordo com a legislação vigente, possam ser

financiadas com essa receita, sem prejuízo do que estabelece o art. 52, inciso V, da Constituição,
no que se refere às operações de crédito externas. Art. 9o Fica o Poder Executivo autorizado a
emitir até 27.623.774 (vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e
quatro) Títulos da Dívida Agrária para atender ao programa de reforma agrária no exercício de
2018, nos termos do § 4o do art. 184 da Constituição, vedada a emissão com prazos decorridos
ou inferiores a 2 (dois) anos. CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 10. Integram esta Lei os
seguintes Anexos, incluindo os mencionados nos arts. 2o , 3o , 5o e 6o desta Lei: I - receita
estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por categoria econômica, discriminadas
segundo a origem dos recursos; II - distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, por órgão orçamentário; III - discriminação das fontes de financiamento do
Orçamento de Investimento; IV - distribuição da despesa fixada no Orçamento de Investimento,
por órgão orçamentário; V - autorizações específicas de que trata o art. 169, § 1o , inciso II, da
Constituição, relativas a despesas com pessoal e encargos sociais; VI - relação dos subtítulos
relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, informada pelo Tribunal de
Contas da União; VII - quadros orçamentários consolidados; VIII - discriminação das receitas dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; IX - discriminação da legislação da receita e da
despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; X - programa de trabalho das unidades
orçamentárias e detalhamento dos créditos orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social; e XI - programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos
créditos orçamentários do Orçamento de Investimento. Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação. Brasília, 2 de janeiro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
(*) Esta Lei e seus Anexos serão publicados em Suplemento à presente Edição.
VER ANEXO: SEÇÃO 1.3
Seção 2
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.767, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas
pela Portaria AGU nº 696, de 5 de dezembro de 2016, e considerando o que consta no Processo
Administrativo nº 00512.028576/2017-18, resolve: DISPENSAR EDUARDO OLIVEIRA HORTA
MACIEL, Procurador Federal, matrícula Siape nº 1584996, da função Chefe do Setor de Execução
Fiscal Trabalhista, código FG-2 (código 502072) da Procuradoria Seccional Federal em
Divinópolis/MG, a contar de 18 de dezembro de 2017.
MARIA APARECIDA ARAUJO DE SIQUEIRA
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA Nº 2, DE 2 DE JANEIRO DE 2018
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 00404.002901/2017-40, resolve: Conceder aposentadoria voluntária
a RENATO DE CASTRO MOREIRA, matrícula Siape nº 0354995, ocupante do cargo de Procurador
Federal, Categoria Especial, código da vaga nº 274122, com fundamento no art. 3º, incisos I, II e

III, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, c/c 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
PORTARIA Nº 3, DE 2 DE JANEIRO DE 2018
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, tendo em vista o disposto no inciso
VIII do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o que consta no
Processo Administrativo nº 00404.006138/2017-26, resolve: DECLARAR A VACÂNCIA do cargo
efetivo de Procurador Federal ocupado por EDUARDO OLIVEIRA HORTA MACIEL, matrícula Siape
nº 1584996, código da vaga nº 692434, a contar de 18 de dezembro de 2017, em virtude de
posse em outro cargo inacumulável.
PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA A E R O P O RT U Á R I A
DIRETORIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2017
O DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS, interino, no uso da
competência que lhe foi delegada pelo Ato Administrativo n° 3163/PRESI/2017, de 21 de
dezembro de 2017, com fundamento no artigo 17 do Decreto n° 9.144, de 22 de agosto de 2017,
resolve: Art. 1º Efetivar, por tempo indeterminado, a requisição da empregada pública
ALEXANDRINA DE LIMA ROSA, matrícula nº 1665710, pertencente ao quadro de pessoal da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, para a Advocacia-Geral da
União, com exercício na Procuradoria Seccional da União em Foz do Iguaçu/PR. 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 no art. 5º do Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017 Art. 5º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÂNGELO LUIZ MOREIRA GROSSI

Seção 3
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Espécie: Termo de Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Advocacia-Geral da
União e o Arquivo Nacional. Processo nº: 00404.003133/2017-41. Objeto: Consolidação do
Programa de Gestão de Documentos de Arquivo da AGU no nível máximo da escala de
desenvolvimento dos órgãos integrantes do SIGA em gestão de documentos, bem como o

intercâmbio de informações e de experiências, de acordo com as atribuições e propósitos das
duas instituições. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 116. Vigência: Por 5 anos a partir da
data da publicação do acordo. Assinam as partes: Advocacia-Geral da União, CNPJ
26.994.558/0001-23, Maria Aparecida Araujo de Siqueira, Secretária-Geral de Administração e
Arquivo Nacional, CNPJ 04.374.067/0001-47, Diego Barbosa da Silva, Diretor-Geral Interino.
Data de assinatura: 11/10/2017.
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 110096
Número do Contrato: 15/2016. Processo: 00587000445201611. PREGÃO SISPP Nº 19/2016.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ
Contratado: 15039942000150. Contratado : STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS-IMÓVEIS
EIRELI - EPP. Objeto: Prorrogação da vigencia contratual por 12 meses. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 atualizada. Vigência: 30/12/2017 a 30/12/2018. Valor Total: R$375.994,08. Fonte:
188000000 - 2017NE800171. Data de Assinatura: 29/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 11016100001-2017NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 110096
Número do Contrato: 32/2015. Processo: 00587001716201494. DISPENSA Nº 11/2015.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CPF
Contratado: 01989644473. Contratado : AMELIA CAVALCANTE ALMEIDA NETA -.Objeto:
Rescisão amigável do contrato de locação do imóvelsede da PSF/Arapiraca/AL. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 atualizada. Data de Assinatura: 07/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 11016100001-2017NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 110096
Número do Contrato: 26/2015. Processo: 00587000373201521. PREGÃO SISPP Nº 11/2015.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ
Contratado: 05465222000101. Contratado : R M TERCEIRIZACAO LTDA -.Objeto: Prorrogação da
vigencia contratual por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 atualizada. Vigência:
30/12/2017 a 30/12/2018. Valor Total: R$278.946,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800162. Data
de Assinatura: 29/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 110161-00001-2017NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 110096
Número do Contrato: 30/2014. Processo: 00587000171201407. PREGÃO SISPP Nº 9/2014.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ
Contratado: 02715056000158. Contratado : ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI- EPP.
Objeto: Prorrogação da vigencia contratual por 12 meses e reajuste do valor. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 atualizada. Vigência: 23/12/2017 a 23/12/2018. Valor Total: R$11.815,92. Fonte:
188000000 - 2017NE800168. Data de Assinatura: 22/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 11016100001-2017NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 110096
Número do Contrato: 24/2013. Processo: 00587000368201357. PREGÃO SISPP Nº 14/2013.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ
Contratado: 07310925000188. Contratado : ATHUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-- ME.
Objeto: Prorrogação da vigencia contratual por 12 meses e repactuação do valor. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 atualizada. Vigência: 30/12/2017 a 30/12/2018. Valor Total: R$372.672,81.
Fonte: 188000000 - 2017NE800454. Data de Assinatura: 22/12/2017. (SICON - 02/01/2018)
110161-00001-2017NE000096

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2017 - UASG 110161
Processo: 00404002070201625. PREGÃO SRP Nº 4/2016. Contratante: ADVOCACIA GERAL DA
UNIAO -.CNPJ Contratado: 04602789000101. Contratado : DATEN TECNOLOGIA LTDA -.Objeto:
Aquisição de equipamentos de informática (500 Notebooks), para atender a Advocacia-Geral da
União. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Vigência: 29/12/2017 a
28/12/2018. Valor Total: R$1.899.500,00. Fonte: 100000000 - 2017NE801748. Data de
Assinatura: 29/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 110161-00001-2018NE000096
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2017 - UASG 110161
Processo: 00404002070201625. PREGÃO SRP Nº 4/2016. Contratante: ADVOCACIA GERAL DA
UNIAO -.CNPJ Contratado: 81243735001977. Contratado : POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - .Objeto:
Aquisição de equipamentos de informática (4.825 monitores e 4.825 microcomputadores), para
atender a Advocacia-Geral da União. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02.
Vigência: 29/12/2017 a 28/12/2018. Valor Total: R$11.787.475,00. Fonte: 100000000 2017NE801749. Data de Assinatura: 29/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 110161-000012018NE000096
EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2017 - UASG 110161
Processo: 00676000856201799. PREGÃO SISPP Nº 44/2017. Contratante: ADVOCACIA GERAL DA
UNIAO -.CNPJ Contratado: 11054815000170. Contratado : AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO
--DE - OBRA LTDA. - ME. Objeto: Prestação dos serviços de Recepção, a serem executados nas
instalações da Advocacia-Geral da União em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e
Lei nº 10.520/02. Vigência: 02/01/2018 a 01/01/2019. Valor Total: R$1.538.395,32. Fonte:
188000000 - 2017NE801722. Data de Assinatura: 02/01/2018. (SICON - 02/01/2018) 11016100001-2018NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2017 UASG 110061.
Número do Contrato: 00055/2010, subrogado pelaUASG: 110061 - COORDENAÇÃO-GERAL DE
SERVICOS GERAIS. Nº Processo: 00410030830200986. DISPENSA Nº 33/2010. Contratante:
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -.CNPJ Contratado: 38044723000165. Contratado : MULTI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA. Objeto: Prorroga a vigência contratual por mais 12
meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.245/91 . Vigência: 17/11/2017 a 16/11/2018. Valor Total:
R$19.200.000,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800085. Data de Assinatura: 16/11/2017. (SICON
- 02/01/2018) 110161-00001-2017NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 110161
Número do Contrato: 44/2013. Processo: 00428000638201352. PREGÃO SISPP Nº 40/2013.
Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -.CNPJ Contratado: 04718633000190. Contratado :
AMAZON SECURITY LTDA -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12(doze)
meses, bem como repactuar o valor do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
08/12/2017 a 07/12/2018. Valor Total: R$482.008,56. Fonte: 188000000 - 2017NE800293. Data
de Assinatura: 07/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 110161-00001-2018NE000096
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 UASG 110102
Número do Contrato: 20/2013. Processo: 00677000683201375. PREGÃO SISPP Nº 36/2013.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO. CNPJ Contratado:
42821603000102. Contratado : SIOTECH AR CONDICIONADO EIRELI --ME. Objeto: Prorrogação
da vigência do contrato, por um período de 12 meses, com início em 23 de dezembro de 2017 e

término em 22 de dezembro de 2018. Fundamento Legal: Lei 10520/2002; Decreto 5450/2005
e Lei 8666/93. Vigência: 23/12/2017 a 22/12/2018. Data de Assinatura: 21/12/2017. (SICON 02/01/2018) 110161-00001-2017NE000096
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 UASG 110097
Número do Contrato: 22/2016. Processo: 00588000119201785. PREGÃO SISPP Nº 21/2016.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL. CNPJ
Contratado: 05443410000120. Contratado : PH RECURSOS HUMANOS EIRELI -.Objeto:
Prorrogação de vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, pertinente a prestação de
serviço de portaria em proveito da PU/SC no Estado de Santa Catarina. Fundamento Legal: Lei
8.666/1993 e alterações .Vigência: 26/12/2017 a 25/12/2018. Valor Total: R$74.421,48. Fonte:
188000000 - 2017NE800236. Data de Assinatura: 20/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 11006100001-2017NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2017 - UASG 110097
Número do Contrato: 62/2007. Processo: 00421000668200781. DISPENSA Nº 156/2007.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL. CNPJ
Contratado: 10422570000123. Contratado : JBC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - -ME. Objeto:
Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12(doze) meses, pertinente a locação de
imóvel para a PSF em Pelotas no RS. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 e alterações .Vigência:
01/12/2017 a 30/11/2018. Valor Total: R$340.349,88. Fonte: 188000000 - 2017NE800195. Data
de Assinatura: 29/11/2017. (SICON - 02/01/2018) 110061-00001-2017NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 UASG 110097
Número do Contrato: 11/2014. Processo: 00588001772201419. PREGÃO SISPP Nº 25/2014.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL. CNPJ
Contratado: 04689066000191. Contratado : CERT LTDA -.Objeto: Prorrogar a vigencia contratual
por mais doze meses a contar de 05.01.2018. Fundamento Legal: art 57, inc II -lei
8.666/93.Vigência: 05/01/2018 a 04/01/2019. Valor Total: R$338.488,08. Fonte: 188000000 2017NE800213. Data de Assinatura: 29/12/2017. (SICON - 02/01/2018) 110061-000012017NE000096
UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE DOAÇÃO Nº - 3/2017
Espécie: Contrato de Doação que entre si celebram a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS
GERAIS - SAD/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 21.182.416/0001-48, e o NÚCLEO ASSISTENCIAL
CAMINHOS PARA JESUS, inscrito no CNPJ nº 17.391.822/0001-43. OBJETO: Doação pura dos
bens móveis classificados como IRRECUPERÁVEIS, constantes do Termo de Avaliação de Bens
(Relação de Baixa nº 000012/2017), conforme Termo de Doação nº 003/2017, que integra o
Processo nº 00677.000423/2017-23. ASSINAM: Doador - RODRIGO JöRG PFEILSTICKER Coordenador Administrativo da Unidade de Atendimento de Minas Gerais, CPF 550.237.976-00
e o Donatário - ARTHUR DO NASCIMENTO, CPF nº 056.194.756 - 20. Data da Assinatura:
06/12/2017.
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA SERVIÇO II
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2017 UASG 389067

Processo: 042/2017 . Objeto: O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviço(s) de locação de veículo
automotor, sem motorista, km livre. Total de Itens Licitados: 00005. Edital: 03/01/2018 de
08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Rio Branco, 796, Centro Centro FLORIANOPOLIS - SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/389067-05-3-2017.
Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 16/01/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Os objetos licitados deverão estar em conformidade com a cláusula 4 do Anexo II do
Termo de Referência, constante no Edital. JOAO PEDRO DA SILVA ROSA Presidente da Comissão
(SIDEC - 02/01/2018) 389067-00009-2018NE000001

