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Oficial da União de 26 de setembro de 2012, Seção 1, página 2; e a
Decisão nº 31, de 8 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial da
União de 11 de abril de 2016, Seção 1, página 3.

Nº 134 - Autorizar, por 5 (cinco) anos, a sociedade empresária ELO
FORTE AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA., CNPJ nº 12.858.928/0001-
90, com sede social em Paracatu (MG), a explorar serviço aéreo
público especializado na atividade aeroagrícola. Processo nº
00058.507741/2017-16.

Art. 3º Estas Decisões entram em vigor na data de sua
publicação. O inteiro teor das Decisões acima encontra-se disponível
no sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
w w w. a n a c . g o v. b r / l e g i s l a c a o .

JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ
Diretor-Presidente

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
A E R O P O RT U Á R I A

GERÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

PORTARIA Nº 2.546, DE 27 DE JULHO DE 2017

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº
1751, de 06 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº
00058.521364/2017-10, resolve:

Inscrever o aeródromo privado Fazenda Shangri-lá (MT) (có-
digo OACI: SJJN) no cadastro de aeródromos. A inscrição tem va-
lidade de 10 (dez) anos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. O
inteiro teor da Portaria acima encontra-se disponível no sítio da
ANAC na rede mundial de computadores - endereço
w w w. a n a c . g o v. b r / l e g i s l a c a o .

RODRIGO OTAVIO RIBEIRO

PORTARIAS DE 1º DE AGOSTO DE 2017

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº
1751, de 06 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, considerando o que consta do, resolve:

Nº 2.588 - Inscrever o aeródromo privado Fazenda Barcelona V (BA)
(código OACI: SNFS) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00065.524817/2017-71. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Nº 2.589 - Inscrever o aeródromo privado Bom Despacho (MG)
(código OACI: SNGQ) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00067.500389/2016-90. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Nº 2.591 - Inscrever o aeródromo privado Fazenda Central (MS)
(código OACI: SNHX) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00065.533596/2017-21. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Nº 2.593 - Inscrever o aeródromo privado Fazenda Rio Negro (MS)
(código OACI: SNIH) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00065.533591/2017-07. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Nº 2.595 - Inscrever o aeródromo privado Fazenda Joazeiro (MS)
(código OACI: SNII) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00065.533594/2017-32. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Estas Portarias entram em vigor na data de sua publicação. O
inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no sítio da
ANAC na rede mundial de computadores - endereço
w w w. a n a c . g o v. b r / l e g i s l a c a o .

RODRIGO OTAVIO RIBEIRO

PORTARIAS DE 26 DE JULHO DE 2017

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº
1751, de 06 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, resolve:

Nº 2.509 - Inscrever o heliponto privado São José dos Campos (SP)
(código OACI: SJBS) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00066.505614/2017-75. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Nº 2.515 - Inscrever o aeródromo privado Fazenda Santa Bárbara
(MS) (código OACI: SJJG) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00065.533588/2017-85. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Estas Portarias entram em vigor na data de sua publicação. O
inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no sítio da
ANAC na rede mundial de computadores - endereço
w w w. a n a c . g o v. b r / l e g i s l a c a o .

RODRIGO OTAVIO RIBEIRO

PORTARIAS DE 28 DE JULHO DE 2017

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº
1751, de 06 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, resolve:

Nº 2.557 - Inscrever o aeródromo privado Delazzeri (MT) (código
OACI: SJTQ) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00058.521347/2017-82. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Nº 2.559 - Inscrever o aeródromo privado Agropecuária Santa Paola
(MS) (código OACI: SNCO) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00065.538084/2017-51. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Nº 2.560 - Inscrever o aeródromo privado Fazenda Joá (MS) (código
OACI: SNEL) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00065.525826/2017-89. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Nº 2.563 - Inscrever o heliponto privado Heliponto Pina (PE) (código
OACI: SNEN) no cadastro de aeródromos. Processo nº
00067.501089/2017-17. A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Estas Portarias entram em vigor na data de sua publicação. O
inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no sítio da
ANAC na rede mundial de computadores - endereço
w w w. a n a c . g o v. b r / l e g i s l a c a o .

RODRIGO OTAVIO RIBEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE PADRÕES
OPERACIONAIS

GERÊNCIA-GERAL DE OPERAÇÕES
DE TRANSPORTE AÉREO

GERÊNCIA TÉCNICA DE ARTIGOS PERIGOSOS

PORTARIA Nº 2.659, DE 4 DE AGOSTO DE 2017

O GERENTE TÉCNICO DE ARTIGOS PERIGOSOS, no
uso da atribuição que lhe confere o item 4.2.2.2(a)(iv) do Manual de
Cargos e Funções MCF-0001/SPO, Revisão C, aprovado pela Portaria
nº 1.767/SPO, de 23 de maio de 2017, tendo em vista o disposto na
Seção 175.29 do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 175
(RBAC nº 175) e na Instrução Suplementar nº 175-002 (IS nº 175-
002), e considerando o que consta do processo nº
00065.501985/2017-98, resolve:

Art. 1º Autorizar, por 5 (cinco) anos, o funcionamento como
entidade de ensino de artigos perigosos da OMNI TÁXI AÉREO S/A,
CNPJ nº 03.670.763/0001-38, com sede no Rio de Janeiro (RJ).

Parágrafo único. As categorias homologadas e os instrutores
credenciados para ministrar os cursos de artigos perigosos em nome
da entidade de ensino estão especificados no respectivo Certificado de
Credenciamentos e Homologações de Entidade de Ensino - CHE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LEONARDO MACEDO RODRIGUES CASCARDO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
A Q U AV I Á R I O S

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

UNIDADE REGIONAL DE BELÉM-PA

DESPACHO DO CHEFE
Em 3 de janeiro de 2017

Nº 1 - Processo nº 50300.007625/2016-61. Empresa Penalizada: J. T.
Sanches Navegação - ME, CNPJ nº 11.952.368/0001-76. Objeto e
Fundamento Legal: aplicar a penalidade de multa pecuniária no valor
total de R$ 6151,48; pelo cometimento das infrações capituladas nos
incisos XXI, XXI, III, XIII, XVI, VIII, XIX e XXXIII do art. 20 da
Resolução n° 912/2007-ANTAQ e tornar sem efeito a publicação do
Despacho nº 1/2017/UREBL, de 3 de janeiro de 2017, no DOU de 15
de maio de 2017, seção 1, pág. 58.

ANA PAULA FAJARDO ALVES

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES

SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

PORTARIA Nº 178, DE 8 DE AGOSTO DE 2017

O Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodo-
viária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT -
Substituto, no uso de suas atribuições e em conformidade com a
Deliberação n.º 157/10, de 12 de maio de 2010, fundamentado no que
consta do Processo n.º 50500.282075/2017-92, resolve:

Art. 1º Aprovar a postergação no Cronograma Financeiro de
Investimentos da Autopista Litoral Sul S/A, para o ano subsequente,
conforme disposto no Parecer Técnico n.º 156/2017/GEINV/SUINF,
de 14 de junho de 2017.

Art. 2º Os efeitos financeiros na Tarifa Básica de Pedágio -
TBP serão considerados na próxima revisão ordinária.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ FERNANDO CASTILHO

ATOS DO PROCURADOR-GERAL
DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 73, DE 3 DE AGOSTO DE 2017

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da
competência atribuída pelo art. 26, VIII, da Lei Complementar nº 75,
de 20 de maio de 1993, e considerando a decisão do Conselho
Deliberativo do Programa de Saúde e Assistência Social do Mi-
nistério Público da União - Plan-Assiste, proferida durante a 8ª Reu-
nião Ordinária realizada em 5 de dezembro de 2016, resolve aprovar
a seguinte errata ao Regulamento Geral do Programa de Saúde e
Assistência Social do Ministério Público da União Plan-Assiste/MPU,
aprovado pela Portaria PGR/MPU nº 113, de 16/12/2016, publicado
no Diário Oficial da União de 22/12/2016:

"Art.31.....................................................................................
III - o tratamento psicológico fica limitado a uma sessão

semanal e, no máximo, 48 sessões por ano civil, fundamentado em
relatório do psicólogo consultado, do qual constarão o diagnóstico e o
tempo de tratamento, homologado pelo psicólogo perito;

…..............................................................................................
Parágrafo único. Os tratamentos referidos nos incisos I a IV

deste artigo serão remunerados conforme tabela acordada."

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

PORTARIA Nº 78, DE 8 DE AGOSTO DE 2017

Institui a Política de Gestão de Riscos do
Ministério Público da União.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, inciso VIII, da Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e,

Considerando que, nos termos do art. 37 da Constituição
Federal, a administração pública deve observar, entre outros, o prin-
cípio da eficiência;

Considerando a necessidade de implementar a gestão de ris-
cos no âmbito do Ministério Público da União, como forma de for-
talecer a governança institucional e os controles internos;

Considerando os acórdãos nº 1.956/2016 - TCU - 1ª Câmara
e 11.563/2016 - TCU - 2ª Câmara, que recomendam ao Ministério
Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, respectiva-
mente, que estabeleçam um sistema de gestão de riscos;

Considerando o disposto no documento Gestão de Riscos -
Princípios e Diretrizes, da norma ABNT NBR ISO 31000:2009;

Considerando o que consta do Procedimento de Gestão Ad-
ministrativa nº 1.00.007553/2016-11, do Ministério Público Federal,
resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta portaria, a Política

de Gestão de Riscos do Ministério Público da União - MPU.
Parágrafo único. O disposto nesta Portaria se aplica aos qua-

tro ramos do MPU e à Escola Superior do Ministério Público da
União - ESMPU.

Art. 2º Para efeito desta Portaria, considera-se:
I - apetite ao risco: nível de risco que a Instituição considera

aceitável;
II - evento: ocorrência, interna ou externa, capaz de causar

impacto nos objetivos estratégicos, programas, projetos, processos de
trabalho ou iniciativas institucionais;

III - gestão de riscos: conjunto de ações direcionadas ao
desenvolvimento, disseminação e implementação de gerenciamento
de riscos institucionais;

IV - gestor de riscos: responsável pela gestão dos riscos
identificados;

V - natureza do risco: tipo do risco (financeiro, patrimonial,
ético, de imagem, de conformidade etc.);

VI - nível de risco: magnitude do risco, obtida a partir do
produto da probabilidade de ocorrência do risco pelo seu impacto;

VII - objeto da gestão de riscos: objetivo estratégico, pro-
grama, projeto, processo de trabalho ou iniciativa institucional sobre
o qual se aplica o processo de gestão de riscos;

VIII - risco: efeito da incerteza nos objetivos estratégicos,
programas, projetos, processos de trabalho ou iniciativas institucio-
nais, caracterizado por uma possível alteração, positiva ou negativa,
em relação ao resultado esperado.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 3° A Política de Gestão de Riscos tem por objetivo geral

orientar o desenvolvimento, a disseminação e a implementação de um
processo de gestão de riscos no MPU.

Art. 4° São objetivos específicos da Política de Gestão de
Riscos do MPU:

I - orientar a identificação, a avaliação, o tratamento, o
monitoramento e a análise crítica dos riscos institucionais;

II - incorporar a visão de riscos no processo de tomada de
decisões;

III - contribuir para a melhoria contínua da Instituição;
IV - disseminar a cultura da gestão de riscos;
V - fortalecer os processos de controle interno.

Ministério Público da União
.
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CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS
Art. 5º O processo de gestão de riscos deverá ser aplicado

sistematicamente, observando-se, no mínimo, as seguintes fases:
I - estabelecimento do contexto: fase na qual são definidos o

escopo, o apetite a riscos e os fatores internos e externos do objeto da
gestão de riscos;

II - avaliação de riscos: fase composta pelas seguintes ati-
vidades:

a) identificação de riscos: consiste na descrição do risco,
especificando, no mínimo, a sua fonte, as consequências e os eventos
relacionados;

b) análise e aferição de riscos: consiste em identificar, no
mínimo, a natureza e o nível estimado de risco, comparando-os com
o contexto estabelecido e considerando suas fontes;

c) verificação de controles internos: consiste na avaliação
dos controles existentes quanto à eficiência, eficácia, economicidade e
necessidade de melhorias, supressão ou inclusão de novos contro-
les;

d) sugestões de tratamento dos riscos identificados;
III - tratamento de riscos: fase que envolve a escolha e a

implementação de medidas para tratar os riscos avaliados;
IV - monitoramento e análise crítica: fase de coleta de dados,

verificação das atividades realizadas durante a aplicação do processo
de gestão de riscos e análise dos resultados.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Observados os termos desta portaria, os ramos do

MPU e a ESMPU instituirão suas normas internas para aplicação da
gestão de riscos, contemplando, no mínimo:

I - a forma de governança da gestão de riscos, que será
exercida por uma ou mais instâncias formalmente designadas;

II - os critérios a serem utilizados na seleção do objeto da
gestão de riscos;

III - os papéis e responsabilidades aplicáveis à política de
gestão de riscos;

IV - os critérios de identificação do(s) gestor(es) para cada
objeto da gestão de riscos.

Art. 7º Os ramos do MPU e a ESMPU deverão estabelecer a
unidade responsável por coordenar a implementação da política de
gestão de riscos e monitorar a sua execução.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

PORTARIA Nº 715, DE 10 DE AGOSTO DE 2017

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com funda-
mento no art. 49, inc. XX, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993
e do art. 6º, inc. XXXIII, do Regimento Interno Diretivo do MPF,
aprovado pela Portaria PGR nº 357, de 5/5/2015, e conforme consta
no Processo Administrativo nº 1.35.000.000148/2017-20, resolve:

Art. 1º Aplicar à Infotec Magazine EIRELI-ME, CNPJ nº
23.586.149/0001-08, a penalidade administrativa de impedimento de
licitar e contratar com a União, e o consequente descredenciamento
do SICAF, pelo prazo de 3 (três) meses, com fundamento no artigo 7º
da Lei nº 10.520/2002, c/c itens 4.1, 9.1 e 11.1 da Ata de Registro de
Preços nº 98/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL

PORTARIA Nº 1.230, DE 9 DE AGOSTO DE 2017

Dispõe sobre a participação de membros e
servidores em missões e eventos interna-
cionais representando o Ministério Público
do Trabalho.

O PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 91, incisos XXI e XXIII, da Lei
Complementar nº 75, de 20.5.1993, resolve:

Art. 1º Compete ao Procurador-Geral do Trabalho, ou a
quem este indicar, a representação do Ministério Público do Trabalho
em missões e eventos internacionais, tais como congressos, semi-
nários, simpósios, foros, encontros jurídicos e de cooperação técnica,
nos termos do art. 91, I, da Lei Complementar nº75/1993.

§ 1º A participação de outros membros ou servidores do
Ministério Público do Trabalho em missão ou evento no exterior
ocorrerá mediante designação específica do Procurador-Geral do Tra-
balho, observada a área de especialização ou de atuação, a expe-
riência no tema e o domínio do idioma utilizado.

§ 2º O Procurador-Geral do Trabalho poderá consultar a
Assessoria Internacional da Procuradoria-Geral do Trabalho e/ou o
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho para a in-
dicação de membros ou servidores interessados em participar de mis-
são ou evento internacional.

§ 3º A Procuradoria-Geral do Trabalho, caso seja autorizado
o afastamento, somente custeará viagens internacionais de membros e
servidores, quando houver disponibilidade orçamentária e financeira,
bem como interesse público e institucional do Ministério Público do
Tr a b a l h o .

Art. 2º Os convites para a participação do Ministério Público
do Trabalho em missões ou eventos internacionais serão encami-
nhados ao Procurador-Geral do Trabalho, que poderá ouvir a As-
sessoria Internacional do Ministério Público do Trabalho para análise
e providências cabíveis.

Art. 3º Para efeitos desta portaria, os convites enviados a
membros do Ministério Público do Trabalho em caráter pessoal de-
verão ser remetidos à Procuradoria-Geral do Trabalho em até 15 dias
antes da data do deslocamento, para tramitação no âmbito do Con-
selho Superior do Ministério Público do Trabalho e eventual au-
torização pelo PGT.

Parágrafo único. Caso seja autorizado o afastamento, o mem-
bro ou servidor convidado, em caráter pessoal e intransferível, res-
ponderá pelos custos de sua viagem, sem ônus para o Ministério
Público do Trabalho, ou poderá solicitar tal custeio à entidade or-
ganizadora, ressalvada a possibilidade de autorização de deslocamen-
to com ônus parcial.

Art. 4º Cabe ao membro ou servidor apresentar ao Pro-
curador-Geral do Trabalho, no prazo de até trinta dias contados do
retorno da viagem internacional, relatório circunstanciado das ações
desenvolvidas durante a missão ou evento oficial.

Parágrafo único. A não apresentação do relatório de missão
ou evento implicará a devolução de valores eventualmente percebidos
a título de diárias e passagens, bem como o impedimento do membro
ou servidor para outra viagem de representação internacional, até o
adimplemento da respectiva falta.

Art. 5º A concessão de diárias e passagens para missões
internacionais aos membros e servidores observarão preceituado na
regulamentação vigente da matéria.

Art. 6º A participação do Procurador-Geral do Trabalho, dos
membros e dos servidores em missões ou eventos internacionais será
divulgada no sítio eletrônico do Ministério Púbico do Trabalho, no-
tadamente no Portal da Transparência, sendo os atos de autorização,
que ensejarem afastamento do país, publicados no Diário Oficial da
União, até a data do início da viagem ou de sua prorrogação, com
indicação do nome do membro ou servidor, cargo, unidade de lotação,
país de destino, período e a finalidade resumida da missão ou do
evento.

Parágrafo único. Se a manutenção do sigilo for necessária
para o êxito de missão relacionada à atividade-fim da Instituição, a
publicação será feita em extrato.

Art. 7º Compete ao Procurador-Geral do Trabalho dirimir as
dúvidas suscitadas na aplicação desta Portaria e resolver os casos
omissos.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RONALDO CURADO FLEURY

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL
DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

PORTARIA Nº 9, DE 10 DE AGOSTO DE 2017

A 2ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa dos Direitos
Difusos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Com-
plementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve:

Instaurar Inquérito Civil Público, para apuração de fatos re-
lacionados aos Processos Administrativos nº: 132.000.387/2013, nº:
132.000.931/2013, nº: 132.000.932/2013, nº: 132.001.469/2013, nº:
132.001.191/2013, nº: 132.001.323/2013, nº: 132.001.375/2013, nº:
132.001.508/2013, nº: 132.001.815/2013 e nº: 132.002.562/2013 pro-
movidos pela Administração Regional de Taguatinga.

BERNARDO BARBOSA MATOS
Promotor de Justiça

José Múcio Monteiro), bem como do Procurador-Geral em exercício
Lucas Rocha Furtado. Ausentes, em férias, os Ministros Augusto
Nardes, José Múcio Monteiro e Ana Arraes e o Ministro-Substituto
Weder de Oliveira.

HOMOLOGAÇÃO DE ATA

O Tribunal Pleno homologou a Ata 27, referente à sessão
ordinária realizada em 19 de julho (Regimento Interno, artigo 101).

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET

Os anexos desta ata, de acordo com a Resolução 184/2005,
estão publicados na página do Tribunal de Contas da União na in-
ternet (www.tcu.gov.br).

SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS

De acordo com o parágrafo único do artigo 28 do Regimento
Interno e nos termos da Portaria da Presidência 9/2011, entre os dias 20
e 26 de julho, foi realizado sorteio eletrônico dos seguintes processos:

Processo: 006.667/2013-9
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 111 e 151, inciso II
do R.I.
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário
Relator sorteado: Ministro AROLDO CEDRAZ

Processo: 015.606/2017-1
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Impedimento - Arts. 111 e 151, Inciso
II do R.I.
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário
Relator sorteado: Ministro VITAL DO RÊGO

Processo: 017.822/2017-3
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 111 e 151, inciso II
do R.I.
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário
Relator sorteado: Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES

Processo: 018.229/2017-4
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Conflito de Competência
Tipo do sorteio: Sorteio por Conflito de Competência
Relator sorteado: Ministro AUGUSTO NARDES

Processo: 019.515/2017-0
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 111 e 151, inciso II
do R.I.
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário
Relator sorteado: Ministro BENJAMIN ZYMLER

Processo: 020.098/2017-0
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Impedimento - Arts. 111 e 151, Inciso
II do R.I.
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário
Relator sorteado: Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Processo: 020.646/2017-8
Interessado: Procuradoria da República do Município de
Volta Redonda/Ministério Público Federal
Motivo do sorteio: Resolução - TCU nº 280/2016, artigos
8º a 11, 42 e 43
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos de Obras
Relator sorteado: Ministro-substituto AUGUSTO SHER-
MAN

Processo: 020.785/2017-8
Interessado: Congresso Nacional (vinculador)
Motivo do sorteio: Resolução - TCU nº 280/2016, artigos
8º a 11, 42 e 43
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos de Obras
Relator sorteado: Ministro AUGUSTO NARDES

Processo: 020.783/2017-5
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Resolução - TCU nº 280/2016, artigos
8º a 11, 42 e 43
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos de Obras
Relator sorteado: Ministro AUGUSTO NARDES

Processo: 014.479/1996-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB
Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 111 e 151, inciso II do R.I.
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário
Relator sorteado: Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Processo: 020.378/2017-3
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 111 e 151, inciso II do R.I.
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário
Relator sorteado: Ministro VITAL DO RÊGO

Processo: 020.437/2017-0
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Conflito de Competência
Tipo do sorteio: Sorteio por Conflito de Competência
Relator sorteado: Ministro VITAL DO RÊGO

Processo: 020.916/2017-5
Interessado: Não há
Motivo do sorteio: Resolução - TCU nº 280/2016, artigos
8º a 11, 42 e 43
Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos de Obras
Relator sorteado: Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Tribunal de Contas da União
.

PLENÁRIO

ATA 28, DE 26 DE JULHO DE 2017
(Sessão Ordinária do Plenário)

Presidência: Ministro Raimundo Carreiro
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral, em exercício,
Lucas Rocha Furtado
Secretário das Sessões: AUFC Marcio André Santos de Albuquerque
Subsecretária do Plenário, em substituição: AUFC Daniela Duarte do
Nascimento

Às 14 horas e 32 minutos, a Presidência declarou aberta a
sessão ordinária do Plenário, com a presença dos Ministros Walton
Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo; dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman Ca-
valcanti (convocado para substituir o Ministro Augusto Nardes), Mar-
cos Bemquerer Costa (convocado para substituir a Ministra Ana Ar-
raes) e André Luís de Carvalho (convocado para substituir o Ministro




