Seção 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PORTARIA No - 800, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017
A SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria MF
nº 244, de 16 de julho de 2012, e considerando o disposto no § 3º do art. 165 da Constituição
Federal; considerando o estabelecido nos arts. 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000; Considerando o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de
outubro de 2009, e no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que
conferem à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, a condição de órgão
central do Sistema de Contabilidade Federal; Considerando as competências do órgão central
do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 7 de
outubro de 2009, complementadas pelo disposto no inciso I do art. 24 do Decreto nº 825, de 28
de maio de 1993, e no inciso XXV do art. 32 do Anexo I do Decreto nº 9.003, de 13 de março de
2017; resolve: Art. 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo
Federal, de acordo com a Portaria nº 403, de 28 de junho de 2016, da STN, com informações
realizadas e registradas no SIAFI pelos órgãos e entidades da Administração Pública, relativo ao
mês de agosto de 2017, outros demonstrativos da execução orçamentária e respectivas notas
explicativas. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
VER ANEXOS: SEÇÃO 1, SEÇAO 1.1 e SEÇÃO 1.2
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PORTARIA Nº 147, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 00407.038260/2016-51, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Franca, Estado
de São Paulo, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta autorização fica
vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área média de até 9
(nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada por servidor,
empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao cumprimento
das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que se
refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser

aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 148, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 00407.038068/2016-64, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta
autorização fica vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área
média de até 9 (nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada
por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao
cumprimento das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que
se refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 149, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 03100.000368/2017-94, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta
autorização fica vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área
média de até 9 (nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada
por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao
cumprimento das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que
se refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à

dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 150, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 03100.000318/2017-15, resolve: Art. 1º Autorizar a locação do
imóvel situado à Rua Deputado José Lages, nº 555, Edifício Comercial Empresarial José Lages,
salas nº 1001 a 1009, com área total de 823,00m², Município de Maceió - AL, para
funcionamento da Sede da Procuradoria Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Esta autorização fica vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel,
seja observada a área média de até 9 (nove) metros quadrados de área útil para o trabalho
individual, a ser utilizada por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas
atividades no imóvel; II - ao cumprimento das normas e critérios básicos para garantir às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e
serviços nos imóveis a que se refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel
locado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º
Caberá à entidade interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive
relacionados à dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial,
quando for o caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu
respectivo órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único
de atestar a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade
requerente. Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à
existência de dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual
deve ser aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da
legislação vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da
aquiescência das demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância
da legislação pertinente. Art. 5º Revoga-se a Portaria SPU nº 79, de 22 de maio de 2017,
publicada no Diário Oficial da União de 26 de maio de 2017, Seção 1, página 109. Art. 6º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 151, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MI- NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 03100.000315/2017-73, resolve: Art. 1º Autorizar a locação do
imóvel situado à Avenida Benedita Silveira, 118, 5º andar, com área construída de 304,49 m² e

terreno de 323,00 m², Centro, Município de Barreiras - BA, para funcionamento da Procuradoria
Seccional Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta autorização fica
vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área média de até 9
(nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada por servidor,
empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao cumprimento
das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que se
refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Revoga-se a Portaria SPU nº 74, de 16 de maio de 2017, publicada no Diário
Oficial da União de 22 de maio de 2017, Seção 1, página 61. Art. 6º Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 152, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MI- NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 03100.000305/2017-38, resolve: Art. 1º Autorizar a locação do
imóvel situado à Avenida Olívia Flores, nº 286, Empresarial Olívia Flores, salas 401 a 407 e 501
(4º e 5º andar), Bairro Candeias, Município de Vitória da Conquista - BA, para funcionamento da
Procuradoria Seccional Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta
autorização fica vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área
média de até 9 (nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada
por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao
cumprimento das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que
se refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Revoga-se a Portaria SPU nº 73, de 25 de maio de 2017, publicada no Diário

Oficial da União de 30 de maio de 2017, Seção 1, página 98. Art. 6º Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 153, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MI- NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 00407.038228/2016-75, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Araraquara,
Estado de São Paulo, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta autorização
fica vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área média de até
9 (nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada por servidor,
empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao cumprimento
das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que se
refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 154, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MI- NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 00409.006605/2016-97, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Botucatu, Estado
de São Paulo, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta autorização fica
vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área média de até 9
(nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada por servidor,
empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao cumprimento
das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que se
refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo

órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 155, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MI- NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 00407.038231/2016-99, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Marília, Estado
de São Paulo, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta autorização fica
vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área média de até 9
(nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada por servidor,
empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao cumprimento
das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que se
refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 156, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 00407.038230/2016-44, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Jundiaí, Estado
de São Paulo, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta autorização fica
vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área média de até 9
(nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada por servidor,
empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao cumprimento
das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que se
refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3 A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 157, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 01005.000071/2015-10, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de São João da Boa
Vista, Estado de São Paulo, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta
autorização fica vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área
média de até 9 (nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada
por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao
cumprimento das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que
se refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 158, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 00407.038229/2016-10, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de

imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Bauru, Estado
de São Paulo, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta autorização fica
vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área média de até 9
(nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada por servidor,
empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao cumprimento
das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que se
refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
PORTARIA Nº 159, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 31, inciso
I, do Anexo I do Decreto nº 9.035 de 20 de abril de 2017, no art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP
nº 234, de 19 de julho de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março
de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e nos elementos que integram os
Processo Administrativo no 03100.000367/2017-40, resolve: Art. 1º Autorizar a locação de
imóvel para funcionamento da Procuradoria Seccional Federal no Município de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Advocacia-Geral da União. Parágrafo único. Esta
autorização fica vinculada: I - a que, no contrato para locação do imóvel, seja observada a área
média de até 9 (nove) metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada
por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel; II - ao
cumprimento das normas e critérios básicos para garantir às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços nos imóveis a que
se refere ao caput; e III - à inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. Art. 2º Caberá à entidade
interessada adotar todos os procedimentos necessários à locação, inclusive relacionados à
dispensa/inexigibilidade de licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento prestado pelo seu respectivo
órgão jurídico. Art. 3º A autorização de que trata esta Portaria possui o objetivo único de atestar
a indisponibilidade de imóveis da União para atender a demanda da entidade requerente.
Parágrafo único. A celebração do negócio jurídico pretendido fica condicionada à existência de
dotação orçamentária e financeira suficiente para a realização da despesa, a qual deve ser
aprovada pela autoridade competente e respeitar os limites fixados, nos termos da legislação
vigente. Art. 4º A autorização desta Secretaria não supre a necessidade da aquiescência das
demais autoridades previstas no Decreto no 7.689/12, e nem de observância da legislação
pertinente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
Seção 2

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
DESPACHO DA ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO
Em 26 de setembro de 2017
REFERÊNCIA: Processo nº 00956.000055/2017-87. Afastamento para estudo no exterior do
Advogado da União BRIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, matrícula Siape nº 1553488,
lotado na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/DGEP e em exercício na Procuradoria
Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Recife/PE, para
realizar pesquisa científica junto à Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, Colômbia,
no período de 28 de fevereiro a 30 de março de 2018, incluído o trânsito, com ônus limitado
para a Advocacia-Geral da União. Autorizo.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA Nº 177, DE 26 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 00404.003229/2017-18, resolve Conceder aposentadoria voluntária
a LUIS CARLOS SILVA NASCIMENTO, matrícula Siape no 1227864, ocupante do cargo de
Procurador Federal, Categoria Especial, código da vaga no 167180, com fundamento no art. 6o
, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e § 18 do art.
40 da Constituição Federal, incluído por aquela Emenda, combinado com o art. 2o da Emenda
Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, com paridade e proventos integrais
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 178, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da
competência que lhe foi delegada pelo artigo 1º, inciso III, da Portaria AGU nº 1.663, de 2 de
dezembro de 2009, publicada no DOU, de 3 de dezembro de 2009, e tendo em vista o disposto
na alínea "b", inciso III, Parágrafo único, do art. 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
na Portaria AGU nº 468, de 30 de dezembro de 2014, bem como, considerando a decisão
proferida pelo Tribunal-Regional Federal da 5ª Região, na Ação Judicial nº 080328463.2014.4.05.8100, que tramitou na 6ª Vara Federal do Ceará e o que consta no Processo
Administrativo nº 00594.000579/2014-81, resolve: Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria nº 216,
de 1º de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 2 de julho de 2014, que removeu
"sub judice", JOANA ALCÂNTARA CASTELO, Advogada da União, matrícula Siape nº 1583624,
para a Consultoria-Jurídica da União no Estado do Ceará. Art. 2º Autorizar, a pedido, por motivo
de saúde em pessoa da família, o exercício provisório da Advogada da União JOANA ALCÂNTARA
CASTELO, matrícula Siape nº 1583624, na Consultoria-Jurídica da União no Estado do Ceará. Art.
3º A Advogada da União deverá retornar ao seu órgão de lotação de origem, quando cessados
os fundamentos do exercício provisório autorizado pelo art. 2º desta Portaria, sendo de sua
responsabilidade informar à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Advocacia-Geral da
União qualquer alteração que não mais justifique a autorização. Art. 4º Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.
PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO
Seção 3

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 2017/000012
Espécie: Termo de Doação que entre si celebram a ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO, CNPJ/MF
26.994.558/0001-23, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO, CNPJ 00.005.959/0001-10,
OBJETO: Doação de bens móveis classificados como antieconômicos, conforme Termo de
Doação nº 2017/000012, que integra o Processo nº 00459.062075/2017-52. Assinam: DOADOR:
SILVINO HIPÓLITO DA SILVA NETO, Superintendente de Administração no Distrito Federal, CPF
nº 482.782.701-04, e DONATÁRIO: DIVINO MARQUES DE SOUSA - Prefeito do Município de
Indiara/GO, CPF nº 219.058.271-72. Data da Assinatura do TERMO DE DOAÇÃO: 19/09/2017.
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE CONTRATO No - 18/2017 UASG 110096
No - Processo: 00431004317201611. DISPENSA no - 53/2017. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA
DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contratado: 14724076000174.
Contratado: CONTEMPORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA- ME. Objeto: Locação de imóvel para
sede da PF/AL. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 atualizada. Vigência: 01/09/2017 a 01/09/2022.
Valor Total: R$ 1.498.031,18. Fonte: 188000000 - 2017NE801303. Data de Assinatura:
28/08/2017. (SICON - 26/09/2017) 110161-00001-2017NE000096

