
 

 

PORTARIA Nº 07/ 2019 
 

Designa integrantes para a composição da Comissão Técnica 
responsável pela proposição de medidas visando à ampliação 
do quadro associativo da Atricon, bem como à formalização de 
contrato para assessoria jurídica em matéria penal. 

 
 
O Presidente da Atricon, no uso das suas atribuições  
 

 

CONSIDERANDO as competências instituídas no Estatuto da Entidade, notadamente no que 
se refere ao estímulo ao associativismo, ao entrosamento, à solidariedade e ao espírito de classe entre 
os membros dos Tribunais de Contas (artigo 2º, §1º, IV); 

CONSIDERANDO as disposições constantes do Projeto 7.1 do Plano de Gestão 2018-2019, 
cujo objetivo se coaduna com a ampliação do número de associados; 

CONSIDERANDO a relevância das contribuições associativas para a consecução dos 
objetivos estratégicos da Atricon; 

CONSIDERANDO, ainda, a deliberação da Diretoria durante a 5ª Reunião Ordinária, 
realizada em Florianópolis no dia 28/11/2018, aprovando a realização de pesquisas para 
formalização de proposta de assessoria jurídica na área penal. 

 
RESOLVE: 
  
Art. 1º. Designar Comissão Técnica com vistas a propor a adoção de medidas para a ampliação do 
quadro associativo da Atricon, bem como para a formalização de contrato com o objetivo de formatar 
a prestação de serviço consistente em assessoria jurídica na área penal, composta pelos seguintes 
integrantes: 
 
− Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales (coordenador) – Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Norte; 
− Conselheiro Sebastião Cezar Leão Colares – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; 
− Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso; 
− Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha – Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
 
Art. 2°. À Comissão, será concedido o prazo até o dia 10/05/2019, para que se proceda à 
apresentação das suas proposições. 
 
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  
 
Brasília, 29 de março de 2019 
 
 

 
 

FÁBIO TÚLIO FILGUEIRAS NOGUEIRA 
PRESIDENTE  


