
 

 

      PORTARIA Nº 13/ 2019 
 

Designa integrantes para compor grupo de trabalho 
encarregado da viabilização de acesso e 
disponibilização de bases de dados de interesse comum 
no âmbito da Rede InfoContas 

 
 

O Presidente da Atricon, no uso das atribuições previstas no Estatuto da Entidade;  
 
CONSIDERANDO as ações exercidas pela Atricon no intuito de aprimorar as atividades dos 
Tribunais de Contas do país, em especial aquelas relacionados à Rede Nacional de 
Informações Estratégicas para o Controle Externo, denominada InfoContas, criada por meio 
de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Atricon, IRB e os Tribunais de Contas 
brasileiros,  

CONSIDERANDO a inclusão, no Plano de Metas da Rede InfoContas, da viabilização de 
acesso e disponibilização de bases de dados comuns a todos os integrantes da Rede para que 
seja ferramenta de produção de conhecimento,    

   

RESOLVE: 
  
Art. 1º Constituir grupo de trabalho no âmbito da Rede InfoContas para a elaboração de 
proposta de criação de um ambiente compartilhado para os integrantes da Rede, no intuito 
de viabilizar o acesso a dados de interesse comum, considerando critérios técnicos de 
segurança, além da identificação das bases de dados que serão incluídas e da autorização do 
órgão proprietário destas. 
 
Art. 2º Mediante anuência dos respectivos Tribunais de Contas, são designados os seguintes 
integrantes: 
1. Maurício Torres de Matos – TCM/PA, coordenador do grupo 
2. Raimundo Freire Filho – TCE/CE, coordenador do grupo 
3. Fábio Oliveira Guerra – TCE/PB, coordenador do grupo 
4. Adriano Barbosa – TCM/SP 
5. Augusto Gonçalves de Sousa – TCE/BA 
 
Art. 3º A coordenação do grupo será responsável por estruturar as atividades necessárias e 
alocar os integrantes conforme suas possibilidades, criando atividades e projetos e 
estabelecendo metas específicas, em consonância com a Coordenação Técnica da 
InfoContas. 
 
Art. 4º Para a realização das atividades do grupo de trabalho ora designado serão 
necessárias, ao menos, oito (8) horas mensais de cada integrante que, mediante anuência dos 
respectivos Tribunais de Contas, serão destinadas especificamente para este fim. 
 
Parágrafo Único - Cabe a cada integrante informar à coordenação do grupo os períodos em 
que estará disponível para organização das atividades. 



 

 

Art. 5º As atividades do grupo de trabalho iniciar-se-ão a partir da vigência desta portaria e 
serão concluídas até a data de 15 de outubro de 2019. 
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Brasília, 15 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FÁBIO TÚLIO FILGUEIRAS NOGUEIRA 

PRESIDENTE  


