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DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
<!ID306015-0>

Nºs 322 e 323, de 18 de maio de 2007. Encaminhamento à Câmara
dos Deputados e ao Senado Federal, respectivamente, do relatório
contendo os novos limites de empenho e movimentação financeira
que caberão àquelas Casas, os respectivos parâmetros e memória de
cálculo das receitas e despesas.

Nº 324, de 18 de maio de 2007. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal do relatório contendo os novos limites de empenho e
movimentação financeira que caberão aquele Poder, os respectivos
parâmetros e memória de cálculo das receitas e despesas.

Nº 325, de 18 de maio de 2007. Encaminhamento à Procuradoria-
Geral da República do relatório contendo os novos limites de em-
penho e movimentação financeira que caberão aquele Órgão, os res-
pectivos parâmetros e memória de cálculo das receitas e despesas.

Nº 326, de 18 de maio de 2007. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente
ao segundo bimestre de 2007, destinado à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
<!ID304820-0>

PORTARIA No- 487, DE 18 DE MAIO DE 2007

Dispõe sobre a carteira de identidade fun-
cional de membros da Advocacia-Geral da
União e dos integrantes dos quadros su-
plementares de que trata o art. 46 da Me-
dida Provisória n° 2.229-43, de 6 de se-
tembro de 2001.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-
buições que lhe conferem os arts. 4° e 52 da Lei Complementar n° 73,
de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 46 da
Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, resolve:

Art. 1º A carteira de identidade funcional dos membros da
Advocacia-Geral da União referidos no § 5° do art. 2° da Lei Com-
plementar n° 73, de 1993, não integrantes das carreiras de Advogado
da União ou de Procurador Federal, bem como dos integrantes dos
quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória n°
2.229-43, de 2001, deverá ser expedida e utilizada consoante as
disposições do Decreto n° 4.341, de 22 de agosto de 2002, e da
Portaria n° 670/AGU, de 12 de setembro de 2002.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID304821-0>

PORTARIA No- 489, DE 18 DE MAIO DE 2007

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e XVI do art. 4º da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o
Memorando nº 50 - CS/AGU, de 16 de maio de 2007, do Conselho
Superior da Advocacia-Geral da União, resolve

PRORROGAR

por cento e oitenta dias, a contar de 29 de junho de 2007, o prazo de
validade do concurso público para provimento de cargos de Advogado da
União, na forma do subitem 17.32, do Edital nº 13/2005 - AGU/ADV, de 28 de
dezembro de 2005, divulgado por meio do Edital nº 1/2005 - CESPE - UNB,
de 28 de dezembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União nº 205,
seção 3, página 42, de 29 de dezembro de 2005, cujo resultado final foi ho-
mologado pela Portaria nº 623/AGU, de 29 de junho de 2006, publicada no
Diário Oficial da União nº 124, seção 1, página 124, de 30 de junho de 2006.

JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID305877-0>

PORTARIA No- 490, DE 21 DE MAIO DE 2007

Dispõe sobre a assunção de pro-
cessos da extinta Rede Ferroviária Federal
S.A. - RFFSA, e dá outras providências.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 4º da Lei Complementar
nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art.

2° da Medida Provisória n° 353, de 22 de janeiro de 2007, e no
parágrafo único do art. 2° do Decreto n° 6.018, de 22 de janeiro de
2007, resolve:

Art. 1o- Compete à Procuradoria-Geral da União, por
intermédio do Departamento Judicial Trabalhista - DEJUT, planejar e
acompanhar a execução das atribuições da Advocacia-Geral da União
decorrentes do término do processo de liquidação e da extinção da
Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, de que trata a Medida Pro-
visória n° 353, de 2007.

Art. 2o- Ao Departamento Judicial Trabalhista - DE-
JUT cabe, no âmbito da competência de que trata o art. 1°:

I - colher e organizar informações;

II - avaliar informações, efetuar diagnósticos, ela-
borar planos, programas, projetos de trabalho, propor objetivos e
metas para o exercício das atribuições de contencioso da Advocacia-
Geral da União;

III - estabelecer métodos e procedimentos, bem co-
mo sugerir as medidas pertinentes;

IV - acompanhar e coordenar a representação ju-
dicial da União; e

V - propor medidas relativas:

a) ao quantitativo de Advogados da União, de ser-
vidores administrativos, de cargos comissionados, de recursos finan-
ceiros, tecnológicos, logísticos e externos necessários à atuação da
Advocacia-Geral da União nos processos de que trata o inciso I do
art. 2°, da Medida Provisória n° 353, de 2007;

b) à organização e aos procedimentos a serem ado-
tados nos órgãos do contencioso da Advocacia-Geral da União; e

c) às providências necessárias no âmbito da Gerência
Executiva do SICAU e do Departamento de Cálculos e Perícias da
AGU.

Art. 3o- Fica ressalvada a competência das unidades
administrativas da Procuradoria-Geral da União, estabelecida nos ar-
tigos 7o- e 8o- do Ato Regimental no- 5, de 19 de junho de 2002, quanto
a orientação referente à representação judicial da União.

Art. 4o- A orientação referente ao assessoramento
jurídico à inventariança compete ao Consultor-Geral da União.

Art. 5o- O Procurador-Geral da União e o Consultor-
Geral da União editarão, em suas respectivas áreas de atuação, os atos
pertinentes ao desempenho das atividades da Advocacia-Geral da
União em relação ao término do processo de liquidação e da extinção
da RFFSA.

Art. 6o- O Corregedor-Geral da Advocacia da União
e o Secretário-Geral da Advocacia-Geral da União atuarão nos as-
suntos pertinentes às suas respectivas áreas de competência.
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