
 

 

     
  PORTARIA Nº 14/ 2019 

 

Designa integrantes para compor grupo de trabalho 
encarregado da criação de um banco de tipologias de 
fiscalização e auditoria para uso 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, de um trabalho 
referente à criação de um banco de tipologias de fiscalização e auditoria a ser utilizado pelos 
membros da rede,    

 

  

RESOLVE: 
  
Art. 1º Constituir grupo de trabalho no âmbito da Rede InfoContas, para criação, discussão, 
ponderação e consolidação de um banco de tipologias relacionadas à fiscalização dos 
jurisdicionados dos Tribunais de Contas. 
 
Art. 2º Mediante anuência dos respectivos Tribunais de Contas, são designados os seguintes 
integrantes: 

 

1. Willo Herbert Pontes Pinheiro – TCE/PB (Coordenador do Grupo) 
2. Bethânia Melo Azevedo - TCE/PE 
3. Arthur do Rego Barros Mendonça – TCE/PE 
4. Ilueny Constâncio Chaves dos Santos – TCE/RN 
5. Claudia Lomonaco – TCM/SP 
 
Art. 3º A coordenação do grupo será responsável por estruturar as atividades necessárias e 
alocar os integrantes conforme suas possibilidades, criando atividades e estabelecendo metas 
específicas, em consonância com a Coordenação Técnica da InfoContas. 
 
Parágrafo Único - Cabe a cada integrante informar à coordenação do grupo os períodos em 
que estará disponível para organização das atividades. 
 



 

 

Art. 4º As atividades do grupo de trabalho iniciar-se-ão a partir da vigência desta portaria e 
serão concluídas até a data de 30 de outubro de 2019. 
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Brasília, 03 de setembro de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FÁBIO TÚLIO FILGUEIRAS NOGUEIRA 

PRESIDENTE  


