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I - DEPUTADOS 

 

 

 

ATOS DA DIRETORA DA COORDENAÇÃO DE REGISTRO E SEGURIDADE 
PARLAMENTAR 

 
 
Processos despachados 
 
CD.451179/2020 
CONCEIÇÃO DE MARIA MEDEIROS ANDRADE 
Isenção do imposto de renda 
Em 01/10/2020 
 

Ante a subdelegação de competência estabelecida pela Portaria nº 
570, de 31 de dezembro de 2012, do Senhor Diretor-Geral, em seu art. 11, 
e com fundamento no artigo 6º, inciso XXI, da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, c/c o artigo 35, inciso II, alínea “c”, §§ 3º e 4º, 
inciso I, alínea ”c”, do Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, e, 
à vista das informações, em especial as de fls. 36 (item documental 7), 
RECONHEÇO a isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos 
recebidos pela pensionista CONCEIÇÃO DE MARIA MEDEIROS ANDRADE, a partir 
de 1º de junho de 2018 e, em consequência, AUTORIZO a suspensão do desconto 
na fonte. Publique-se. 

REBECA SILVA DOS REIS 
Diretora 

 
 
 
 

II - SERVIDORES 
 
 
 

ATOS DO PRESIDENTE  
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, RESOLVE: 
 
Designar, 

Na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,  
 

 ANDRE LUIZ VERAS MONTEIRO, ponto nº 6957, ocupante de Cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 2º substituto da função 
comissionada de Chefe da Seção Administrativa, FC-1, do Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 
25 de setembro de 2020. Em 01/10/2020.  

 CARLOS HENRIQUE NOVIS, ponto nº 6873, ocupante de Cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico 
em Comunicação Social - Televisão, Classe Especial, Padrão 10, 1º 
substituto da função comissionada de Diretor Executivo de 
Comunicação Social, FC-5, da Diretoria Executiva de Comunicação 
Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus 
impedimentos eventuais, a partir de 30 de setembro de 2020. Em 
01/10/2020.  
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 CLÁUDIO ROBERTO DE ARAUJO, ponto nº 6754, ocupante de Cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 2º substituto da função 
comissionada de Diretor Executivo de Comunicação Social, FC-5, da 
Diretoria Executiva de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 30 de setembro de 2020. Em 01/10/2020.  

 FLAVIO DOS REIS CALS, ponto nº 8165, ocupante de Cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe B, Padrão 05, substituto da função 
comissionada de Chefe da Seção de Liquidação, FC-1, da Coordenação 
de Compras, do Departamento de Material e Patrimônio, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, 
no período de 24 de agosto a 07 de setembro de 2020. Em 01/10/2020.  

 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES BRANDÃO JUNIOR, ponto nº 6879, 
ocupante de Cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
- atribuição Técnico em Comunicação Social - Imprensa Escrita, 
Classe Especial, Padrão 10, 2º substituto da função comissionada 
de Chefe da Seção de Debates de Plenário, FC-1, da Coordenação de 
Jornalismo, da Diretoria Executiva de Comunicação Social, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 21 de setembro de 2020. Em 01/10/2020.  

 GASPAR DOS REIS SILVA, ponto nº 4324, ocupante de Cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente 
Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, substituto da função 
comissionada de Chefe da Seção de Aposentadorias Parlamentares, 
FC-1, da Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar, do 
Departamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, no período de 01 de 
setembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. Em 01/10/2020.  

 LEONARDO DISCACCIATI DO PRADO GOMES, ponto nº 8185, ocupante de 
Cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição 
Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 05, 2º substituto da função 
comissionada de Chefe de Gabinete do Líder do Democratas, FC-4, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 17 de setembro de 2020. Em 01/10/2020.  

 LUCAS ASSIS NASCIMENTO, ponto nº 8147, ocupante de Cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe B, Padrão 05, substituto da função 
comissionada de Secretário-Executivo de Comissão, FC-3, da 
Secretaria da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, da 
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de 
Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus 
impedimentos eventuais, no período de 04 de setembro de 2020 a 04 
de janeiro de 2021. Em 01/10/2020.  

 LUIZ MÁRIO RIBEIRO SILVA, ponto nº 6689, ocupante de Cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto da função 
comissionada de Chefe da Seção Administrativa, FC-1, do Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 
25 de setembro de 2020. Em 01/10/2020.  

 MARIANGELA BARBOSA LOPES OLIVEIRA, ponto nº 7286, ocupante de 
Cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição 
Técnico em Documentação e Informação Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 10, substituta da função comissionada de Chefe do Serviço 
de Planejamento e Apoio Técnico, FC-2, da Coordenação de 
Biblioteca, do Centro de Documentação e Informação, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, 
no período de 14 de setembro de 2020 a 31 de março de 2021. Em 
01/10/2020.  
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 PATRICIA CRISTINA MOURA PESSOA BAENA, ponto nº 7288, ocupante de 
Cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição 
Técnico em Documentação e Informação Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 10, substituta da função comissionada de Chefe da Seção de 
Gestão de Demandas, FC-1, da Coordenação de Relacionamento, 
Pesquisa e Informação, do Centro de Documentação e Informação, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, no período de 14 a 20 de setembro de 2020. Em 
01/10/2020.  

 ROBERTA GONÇALVES DE FARIA, ponto nº 7503, ocupante de Cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Recursos 
Humanos, Classe Especial, Padrão 10, substituta da função 
comissionada de Chefe da Seção de Aposentadorias Parlamentares, 
FC-1, da Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar, do 
Departamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, no período de 19 a 31 
de agosto de 2020. Em 01/10/2020.  

 ROMULO SOFOCLES DE ALMEIDA PANZA, ponto nº 8273, ocupante de Cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente 
de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão 04, substituto da função 
comissionada de Supervisor de Operações Especiais, FC-1, da 
Coordenação de Operações Especiais, do Departamento de Polícia 
Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus 
impedimentos eventuais, no período de 10 de setembro de 2020 a 10 
de março de 2021. Em 01/10/2020.  

 TATIANA BORTOLUZZI CARDOSO HECKSHER, ponto nº 7463, ocupante de 
Cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 09, 
substituta da função comissionada de Supervisor de Segurança de 
Dignitários e Testemunhas, FC-1, da Coordenação de Operações 
Especiais, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, 
no período de 10 de setembro de 2020 a 10 de março de 2021. Em 
01/10/2020.  

 TIAGO MOREIRA DA FONSECA, ponto nº 7097, ocupante de Cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe B, Padrão 08, 1º substituto da função 
comissionada de Chefe de Gabinete do Líder do Democratas, FC-4, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 17 de setembro de 2020. Em 01/10/2020.  

 
 
 

ATOS DA PRIMEIRA-SECRETÁRIA 
 
 
Processos despachados 
 
CD.341623/2020 
7551 – EMILIA CLAUDIA DUARTE LEMOS 
Recurso – licença por motivo de afastamento do cônjuge 

Em: 01/10/2020 

 

Trata-se de recurso interposto pela servidora Emilia Claudia 

Duarte Lemos, ocupante do cargo de Técnico Legislativo – atribuição 

Assistente Administrativo, ponto nº 7551, contra decisão do Diretor-Geral 

que negou pedido de licença por motivo de afastamento do cônjuge.  

Segundo revelam os autos, a interessada gozou, no período de 

2/5/2017 a 30/4/2020, de licença para tratar de interesses particulares 

(LIP) (Processo nº 122176/2016). Ainda na vigência do afastamento, 

requereu prorrogação, que foi indeferida, segundo o juízo discricionário 
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da Administração (Processo nº 474922/2019). Na sequência, em autos 

distintos, a servidora renovou a pretensão e, nessa oportunidade, teve a 

licença prorrogada até 1º/7/2020, em razão das dificuldades de regresso 

ao País, decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Processo 

nº 279932/2020).  
Inconformada com a perspectiva de retorno às atividades do cargo 

a partir de 2/7/2020, a servidora houve por bem ingressar com pedido de 

licença por motivo de afastamento do cônjuge, explicando que seu marido é 

servidor do Ministério da Economia, atualmente no gozo de LIP – pelo 

período de 3 (três) anos a partir de 1º/2/2020, já em caráter de  

prorrogação – e com residência na cidade de Toronto, Canadá. Como 

fundamento legal, a interessada apontou o art. 84 da Lei nº 8.112/1990, o 

art. 226 da Constituição Federal e a interpretação conferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça ao tema. Na ocasião, expressou também a renúncia ao 

recolhimento das contribuições patronais (docs. 1 e 2). 

Instada a manifestar-se, a Assessoria Jurídica do Departamento de 

Pessoal opinou pelo acolhimento do pleito. Afirmou que, atendidos os 

pressupostos legais previstos nos arts. 81 e 84 c/c o art. 183 da Lei nº 

8.112/1990 e no art. 226 da Carta Magna, não cabe juízo de conveniência e 

oportunidade na apreciação do pedido, pois se trata de direito subjetivo 

do servidor investido em cargo público efetivo, cujo cônjuge ou companheiro 

tenha sido deslocado para outro ponto do território nacional ou exterior. 

Na espécie, constatou o órgão, a mudança de residência do cônjuge não 

decorreu de iniciativa da Administração Pública, mas de licença para tratar 

de interesses particulares, fundada em razões de cunho pessoal e alheias 

ao trabalho. Nada obstante, sustentou que a licença não depende de o 

cônjuge ou companheiro ter sido deslocado por força do serviço (público 

ou privado), pois o simples deslocamento, sem qualquer condicionante, é 

fato gerador do direito à licença, a despeito da natureza ou da motivação 

da fixação do cônjuge do servidor em outra localidade. Nesse sentido, 

colacionou diversos acórdãos da Justiça Federal. A Asjur/Depes ressaltou, 

porém, a necessidade de o vínculo marital ser anterior ao deslocamento e 

à investura no cargo público. Lembrou a distinção entre interesse 

administrativo e interesse público, esse, sim, voltado ao indivíduo, à 

família e à coletividade, e, por fim, defendeu aferição periódica pela 

Administração Pública da manutenção dos pressupostos da licença concedida 

por tempo indeterminado (doc. 6). 
Na sequência da instrução processual, o Depes apurou que a 

servidora foi investida no cargo em 23/2/2012, é casada desde 18/10/2003, 

e seu cônjuge se tornou funcionário do quadro permanente de empresa privada 

no Canadá em 4/7/2017 (doc. 10). 
Após, o Diretor do Depes opinou favoravelmente à concessão da 

licença (doc. 11). 
De sua vez, o Diretor-Geral indeferiu o pedido de licença. Relevou 

o pouco tempo de serviço prestado pela servidora à Câmara dos Deputados e 

atentou para o termo “deslocado”, contida no art. 84 da Lei nº 8.112/1990, 

na sua ótica, indicativa de a mudança de residência ou de domicílio ocorrer 

por motivo de serviço e não por liberalidade de um dos cônjuges, como é o 

caso dos autos. Nesse passo, aplicou o princípio da legalidade estrita, 

de modo a afastar a interpretação adotada por alguns tribunais, no sentido 

de admitir o deslocamento do cônjuge por qualquer motivo, inclusive o de 

natureza particular. Ainda na fundamentação do decisum, o Diretor-Geral 

destacou o constante decréscimo de servidores efetivos frente ao aumento 

das demandas institucionais, bem como a possibilidade de implementação dos 

requisitos para aposentadoria com pouco tempo de serviço efetivamente 

prestado e laborado, tudo a recomendar o indeferimento da licença 

requerida. A par disso, em atenção a critérios de conveniência e 

oportunidade administrativa, concedeu prorrogação do prazo da LIP até 
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1º/10/2020, a fim de que a servidora pudesse adequar seu retorno ao País 

(doc. 12). 

Em pedido de reconsideração, a servidora defendeu que o gozo da 

licença requerida independe de cumprimento de tempo mínimo de exercício 

no cargo ou de natureza específica do deslocamento do cônjuge, uma vez que 

este sequer precisa fazer parte de carreira vinculada à Administração, 

bastando o mero deslocamento para outro ponto do território nacional ou 

para o exterior. Alegou também que eventual desajuste entre o volume de 

atividades e a força de trabalho da Casa não será resolvido a partir de 

pontual negativa da licença, cabendo à Instituição avaliar a política de 

cessão de servidores para outros órgãos. Finalmente, ponderou que inexiste 

possibilidade de contar o tempo de afastamento como de efetivo exercício 

ou para aposentadoria – e, no ensejo, reiterou a renúncia expressa ao 

recolhimento da contribuição patronal (doc. 16). 
Em resposta, o Diretor-Geral manteve a decisão por seus próprios 

argumentos, acrescentando que somente agora a servidora solicitou a 

licença para acompanhar cônjuge, o que esvazia a aplicabilidade do 

princípio constitucional da manutenção da unidade familiar, em que pese 

nos últimos 3 anos tenha usufruído de LIP. Aventou a possibilidade de a 

servidora vir a optar, em futuro próximo, pela manutenção do vínculo com 

o Plano de Seguridade Social do Servidor – PSSS, obrigando a Administração 

a assumir a cota patronal por prazo indeterminado. Ressaltou que a 

servidora vive situação consolidada no exterior, e nada indica interesse 

de retorno ao exercício do cargo na Câmara dos Deputados. Ao final, remeteu 

os autos a esta Secretaria, para exame da pretensão, em caráter recursal 

(doc. 17). 
Em seguida, o processo retornou à Diretoria-Geral, para 

manifestação à luz do recém-aprovado Ato da Mesa nº 138, de 2020, que 

regulamenta a LIP no âmbito da Câmara dos Deputados. Pelo novo normativo, 

seria possível prorrogar a atual licença da servidora, cujo prazo vence 

em 1º/10/2020, com a ressalva de que o período total não poderá ultrapassar 

6 (seis) anos, considerado todo o tempo de vínculo funcional da servidora 

com a Casa – na espécie, ela está no gozo de LIP desde 2/5/2017 –, cabendo 

a ela optar ou não por manter-se vinculada ao PSSS, mediante recolhimento 

da contribuição previdenciária (doc. 19). 
É o breve relatório. 
Preliminarmente, constata-se que o recurso, apresentado 

originalmente como pedido de reconsideração, foi protocolado dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 108 da Lei nº 8.112/1990. A 

servidora teve ciência da decisão impugnada em 26/6/2020 (doc. 15), e a 

peça ora em exame foi anexada em 29/6/2020 (doc. 16).  

Desde logo, confira-se o disposto no art. 84 da Lei nº 8.112/1990, 

in verbis: 

 

Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar 

cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do 

território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 
§1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 
§2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também 

seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá 

haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração 

Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o 

exercício de atividade compatível com o seu cargo. 

 

O caput do art. 84 não limita a possibilidade de concessão da 

licença aos casos em que o cônjuge (ou companheiro) também seja servidor 

público, o que se exige somente na hipótese de exercício provisório 
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previsto no transcrito § 2º, quando é mantida a percepção da remuneração. 

Mas do termo “deslocado” se extrai clara indicação de que, para a concessão 

da licença, a mudança de domicílio para outro ponto do território nacional 

ou para o exterior decorre de situação profissional não provocada pelo 

cônjuge (ou companheiro). Presente esse elemento, o servidor público faz 

jus à licença sob comento. 
Diversamente, quando a mudança de domicílio advém da própria 

vontade do cônjuge (ou companheiro), segundo o interesse e a conveniência 

pessoais, sem que a figura do empregador tenha concorrido para a nova 

configuração, inexiste direito subjetivo à licença do art. 84 da Lei nº 

8.112/1990 – e, nisso, não há qualquer ofensa ao art. 226 da Constituição 

Federal. 

É que o preceito constitucional, que estabelece a especial proteção 

do vínculo familiar pelo Estado, deve ser aplicado em harmonia com outros 

princípios insertos na Carta Magna, como a supremacia do interesse público 

e a eficiência, por exemplo. Conforme já firmado nas Notas Técnicas nº 

164/2014 e nº 169/2014, ambas do então Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, o art. 84 não assegura o afastamento em quaisquer 

situações que levem à possibilidade de separação da família, mas nos 

deslocamentos de motivação profissional alheios à ação do cônjuge (ou 

companheiro) do servidor. Do contrário, a Administração Pública estaria 

obrigada a manter, em licença por tempo indeterminado, o vínculo e, via 

de consequência, a vaga ocupada – e eventualmente também o vínculo 

previdenciário – de servidor cujo cônjuge (ou companheiro) deu causa à 

separação familiar, ao buscar a organização que melhor lhe aprouve, impondo 

os ônus de suas escolhas pessoais ao Estado, com possível comprometimento 

da força de trabalho dos órgãos públicos, da continuidade da prestação do 

serviço público e da eficiência. 
Não se olvida aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

favorável à leitura ampliativa do caput do art. 84 da Lei nº 8.112/1990, 

no sentido de afastar o caráter impositivo do deslocamento, bastando que 

ocorra a alteração do domicílio, ainda que por interesse próprio do cônjuge 

(ou companheiro). Mas tais julgados, ao menos até o momento, obrigam apenas 

as partes, logo não vinculam a Câmara dos Deputados na espécie. 
Dito isso, esta Secretaria filia-se ao posicionamento da 

Diretoria-Geral sobre o alcance do art. 84 da Lei nº 8.112/1990. In casu, 

o deslocamento do cônjuge da interessada não decorreu de iniciativa da 

Administração Pública, mas de escolha soberana dele pelo afastamento para 

gozar de licença para tratar de interesses particulares. Essa 

circunstância desobriga a Administração a assegurar a fruição da licença 

à interessada. 
Nesse passo, conquanto tenha ciência dos relevantes argumentos em 

contrário, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, por entender que 

a servidora não tem direito à licença para acompanhar cônjuge, no 

particular, uma vez que seu marido não foi deslocado a serviço, mas mudou-

se do País por interesse particular. 
Nada obstante, após sopesar a pretensão da servidora de, na 

essência, manter-se afastada do exercício do cargo e o atual 

dimensionamento da força de trabalho dos órgãos administrativos, esta 

Secretaria julga possível a continuidade do afastamento fundado no art. 

91 da Lei nº 8.112/1990 e, nesse passo, concede à interessada, segundo 

critérios de conveniência e oportunidade, prorrogação da licença para 

tratar de interesses particulares, pelo prazo de 2 (dois) anos e 7 (sete) 

meses, a partir de 2/10/2020, à luz do recém-aprovado Ato da Mesa nº 138, 

de 2020, que limita o período total de LIP a 6 (seis) anos. A primeira LIP 

encerrou-se em 30/4/2020, mas foram concedidas 2 (duas) prorrogações 

excepcionais, para viabilizar o retorno da servidora ao País na difícil 

conjuntura provocada pela pandemia da Covid-19; como a última prorrogação 

se encerra em 1º/10/2020, o prazo ora concedido assegurará, no cômputo 
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total, a fruição de 3 (anos) de licença, tal como a interessada havia 

postulado inicialmente – e com obediência ao citado Ato da Mesa nº 138, 

de 2020.  
Ao Senhor Diretor-Geral, para a adoção das providências cabíveis. 

DEPUTADA SORAYA SANTOS 
Primeira-Secretária 

 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

 

PORTARIA Nº 244, DE 22/09/2020 

 

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, 

redesigna Comissão Processante e membro suplente 

para apurar os fatos relatados no processo nº 

106437/2016 e outros conexos. 

 

O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 147, XV, XXVII e XXVIII da Resolução nº 20, de 1971 

c/c os artigos 143, 148, 149 e 152 da Lei nº 8.112/1990 e o artigo 3º da 

Resolução nº 14, de 2012, RESOLVE: 

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 

redesignar, para constituírem a comissão processante, os servidores 

Leandro Teles de Oliveira, Ponto nº 8158, Analista Legislativo/Técnica 

Legislativa, Zaíra Sá Barbosa Pinheiro, Ponto nº 7325, Técnico 

Legislativo/Assistente Administrativo, Fernando Nunes de Miranda, Ponto 

nº 7682, Analista Legislativo/Técnica Legislativa, todos integrantes da 

Comissão Permanente de Disciplina, para, sob a presidência do primeiro, 

dar continuidade à apuração dos fatos relatados nos autos do processo nº 

106437/2016, bem como proceder ao exame de outros fatos que porventura 

venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão 

com o presente objeto. 

Art. 2º Redesignar a servidora Lorenza Cardoso Costa, Ponto nº 

6620, Analista Legislativo/Técnica Legislativa, para atuar como membro 

suplente nos eventuais impedimentos dos membros titulares da Comissão. 

Art. 3º Fixar em 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos 

trabalhos. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA 

Diretor-Geral 

 

 

PORTARIA Nº 247, DE 23/09/2020 

 

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, 

redesigna Comissão Processante e membro suplente 

para apurar os fatos relatados no processo nº 

242757/2019 e outros conexos. 

 

O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 147, XV, XXVII e XXVIII da Resolução nº 20, de 1971 

c/c os artigos 143, 148, 149 e 152 da Lei nº 8.112/1990 e o artigo 3º da 

Resolução nº 14, de 2012, RESOLVE: 
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Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 

redesignar, para constituírem a comissão processante, os servidores 

Geórgia Lacerda Torres Vale, Ponto nº 6353, Técnico Legislativo/Operador 

de Máquinas, Leandro Teles de Oliveira, Ponto nº 8158, Analista 

Legislativo/Técnica Legislativa, Fernando Nunes de Miranda, Ponto nº 7682, 

Analista Legislativo/Técnica Legislativa, todos integrantes da Comissão 

Permanente de Disciplina, para, sob a presidência da primeira, dar 

continuidade à apuração dos fatos relatados nos autos do processo nº 

242757/2019, bem como proceder ao exame de outros fatos que porventura 

venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão 

com o presente objeto. 

Art. 2º Redesignar o servidor Rodrigo Otávio Fontes de Oliveira, 

Ponto nº 7798, Analista Legislativo/Técnico em Material e Patrimônio, para 

atuar como membro suplente nos eventuais impedimentos dos membros 

titulares da Comissão. 

Art. 3º Fixar em 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos 

trabalhos. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA 

Diretor-Geral 

 

 

 

ATOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
 

 

Férias 
Ponto Servidor Exerc. Período 
3899 Claudio Augusto Avelar Freire 

Sant'ana 
2019 23/11 a 21/12/2020 

4553 Marizete Jose Soares de Oliveira 2019 05 a 17/10/2020 
4700 Hermann Romeu Nunes 2019 05 a 29/10/2020 
5186 Claudia Regina Silva de Castro 2020 13 a 16/10/2020 
5386 Marcos Palhares Couto 2020 03 a 15/11/2020 
5506 Edwaldo Ferreira da Silva Filho 2020 05 a 12/10/2020 
6486 Raul Cesar Teixeira 2019 19 a 30/10/2020 
6545 Leonardo Augusto de Andrade Barbosa 2019 28/12/2020 a 

09/01/2021 
6545 Leonardo Augusto de Andrade Barbosa 2020 11 a 15/01/2021 
6819 Ricardo Marcel Mansano André 2019 19 a 23/10/2020 
7126 Martinho Rabelo Paiva 2019 19 a 31/12/2020 
7162 Juliana Nunes David de Almeida 2019 05 a 10/10/2020 
7235 Lara de Podestá Haje 2019 05 a 11/10/2020 
7370 Elstor Feix 2020 19 a 30/10/2020 
7492 Júlia Macedo de Almeida E Castro 2019 13 a 24/10/2020 
7831 Marcio Susumu Murakami 2019 19 a 30/10/2020 
7831 Marcio Susumu Murakami 2019 09 a 23/11/2020 
7906 Mariele Stefani Grandi 2020 19 a 23/10/2020 
7922 Leonardo Rodrigues da Silva 2019 28/12/2020 a 

12/01/2021 
7929 Felipe Spínola Botelho de Paula 2019 05 a 09/10/2020 
7945 Antonio Carlos Fortunato de Anchieta 

Junior 
2019 19 a 30/10/2020 

8289 Rodrigo Costa Oliveira 2020 05 a 09/10/2020 
122921 Miriam Cristina de Almeida Martins 2020 02/11/2020 
123257 Antonio Henrique Câmara Bezerra 2020 15/10 a 13/11/2020 
123739 Ana Karienina Risério Leite Amaral 2019 05/10 a 03/11/2020 
123764 Adriana Souza Papaleo 2019 31/12/2020 a 

13/01/2021 
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124491 Pedro Petronillio Hernandes 2019 12 a 16/10/2020 
124491 Pedro Petronillio Hernandes 2019 23/11 a 05/12/2020 
 

Férias - registros cancelados 
Ponto Servidor Exerc. Período 
6375 Neuzeli Ramos da Silva 2020 05 a 18/10/2020 
7366 José da Costa Rocha 2020 05 a 09/10/2020 
 

 

 

ATOS DO DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL 
 

 

Licença para tratamento de saúde 
Ponto Servidor Período 
4057 Fernando Luis Brito da Silva 19/09 a 03/10/2002 
 

Movimentação de servidor 
Ponto Servidor Data Lotação 
111925 Marcial Barbosa Gomes 01/10/2020 Dep. Tito 
123008 Walisson Maurício de Pinho 

Araújo 
01/10/2020 Dep. Professora Rosa 

Neide 
 

Substituições de função comissionada 
Ponto Servidor Função Código Período 
5571 Gleice Chagas dos Angelos FC-1 C2040382 01 a 30/09/2020 
5632 Luiz Marques da Rocha Filho FC-1 C2040323 14 a 16/09/2020 
5991 Alexandra Roberto de Lima Lauand FC-1 C2050014 10 a 12/09/2020 
7376 Thiago Elizio Lima Pessoa FC-4 C1480018 14 a 27/09/2020 
7460 Thiago Oliveira Diógenes Bessa FC-1 C2050016 05 a 07/09/2020 
7460 Thiago Oliveira Diógenes Bessa FC-1 C2050016 14 a 15/09/2020 
7460 Thiago Oliveira Diógenes Bessa FC-1 C2050016 17 a 30/09/2020 
7463 Tatiana Bortoluzzi Cardoso Hecksher FC-1 C2050014 14 a 15/09/2020 
7907 Railda Neves Cordeiro Bittencourt FC-1 C2040266 21 a 30/09/2020 
7933 Rodrigo Augusto da Silva Oliveira FC-1 C2050013 23 a 30/09/2020 
7961 Paulo Henrique Queiroz Luchtemberg FC-1 C2040127 23 a 30/09/2020 
7993 Thiago Pedrosa Bezerra Ribeiro FC-1 C2050014 17 a 30/09/2020 
8273 Romulo Sofocles de Almeida Panza FC-1 C2050016 11 a 12/09/2020 
 

 

 

 

III - ASSUNTOS GERAIS 

 

 

 

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
 

 

PORTARIA Nº 59, DE 03/06/2020 

 

Aplica a penalidade de multa à empresa Terra Luz 

Comércio de Produtos para Iluminação Eireli. 

 

O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 1º da Portaria nº 516, 

de 19/11/2012, da Diretoria-Geral,  
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Considerando que a empresa Terra Luz Comércio de Produtos para 

Iluminação Eireli, localizada na ROD SC 446, S/N – Centro – Treviso – SC, 

inscrita no CNPJ sob o n° 30.303.409/0001-48, atrasou em 37 dias a entrega 

do material descrito na Nota Fiscal nº 362, objeto da Nota de Empenho 

2019NE003170 (Processo n° 625028/2019, ref. Processo nº 332495/2018), 

RESOLVE: 

Aplicar à empresa a multa de R$ 1.334,08 (um mil, trezentos e 

trinta e quatro reais e oito centavos), conforme previsto no item 6 do 

Anexo n° 3 do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 

60/2019, c/c o § 4º do Art. 134 do Regulamento dos Procedimentos 

Licitatórios da Câmara dos Deputados (Ato da Mesa nº 80/2001). 

ROMULO DE SOUSA MESQUITA 

Diretor Administrativo 

 

 

 

DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 

 

Designação de fiscal de contrato 
Ponto Servidor Contrato nº Cargo 
7316 Ana Lúcia Fernandes 2020/121.0 Fiscal 
8266  Priscilla Sales Arruda 2020/121.0 Substituto 
7316 Ana Lúcia Fernandes 2020/122.0 Fiscal 
8266  Priscilla Sales Arruda 2020/122.0 Substituto 
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