
 

    

PORTARIA Nº 04/2020 

Designa integrantes para compor comissão encarregada 

da proposição e execução de um plano de trabalho para 

produção de conhecimentos específicos referente ao tema 

“aquisição de equipamentos médicos durante a pandemia 

de coronavírus”. 

 

O Presidente da Atricon, no uso das atribuições previstas no Estatuto da Entidade, 

 

 

 

CONSIDERANDO as incertezas decorrentes do cenário provocado pela pandemia do 

coronavírus, os riscos inerentes à flexibilização das normas de contratação aplicadas ao Setor 

Público e, especialmente, a relevância da atividade do Controle Externo Brasileiro para a 

manutenção da boa e regular aplicação dos recursos públicos; 

 

CONSIDERANDO o Acordo de Colaboração Técnica formalizado pela Atricon e os Tribunais 

de Contas do Brasil, que instituiu a Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle 

Externo – Rede Infocontas –, por meio da qual se dá a articulação e o intercâmbio de 

informações e de conhecimentos entre os Tribunais, com vistas a ampliar a eficiência e a 

efetividade das ações de controle externo; 

 

CONSIDERANDO a implantação, pela Atricon, de instrumento que tem por propósito produzir 

informações que visem a subsidiar e a acelerar a tomada de decisões por meio do 

monitoramento dos gastos públicos, denominado Observatório da Despesa Pública (ODP); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proposição e execução de um plano de trabalho conjunto 

entre os Tribunais de Contas brasileiros para produção de conhecimentos específicos referente 

ao tema “aquisição de equipamentos médicos diante da pandemia de coronavirus”, nos termos 

deliberados na reunião da diretoria da Atricon, realizada no dia 07/05/2020. 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Constituir Comissão encarregada da elaboração, proposição e execução de um plano de 

trabalho conjunto entre os Tribunais de Contas brasileiros para produção de conhecimentos 

específicos referente ao tema “aquisição de equipamentos médicos diante da pandemia de 

coronavirus”, com vistas a ampliar a eficiência e a efetividade das ações de controle externo. 

 

 



 

 

Art. 2º A Comissão será composta da seguinte forma: 

I – Coordenação: 

a) Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior – TCE-SC (presidente); 

b) Conselheiro Antônio Renato Alves Rainha – TCDF; 

c) Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo – TCE-ES. 

 

II - Membros: 

a) Antônio José Algebaile – TCE-RJ; 

b) Josedilton Alves Diniz – TCE-PB; 

c) José Inaldo de Oliveira e Silva – TCE-PI; 

d) Marcio Batista Marinot – TCE-ES; 

e) Nilson Zanatto – TCE-SC; 

f) Rogerio Oliveira da Jesus – TCE-ES. 

Parágrafo único. O apoio administrativo à Comissão será prestado pela assessoria da 

Presidência da Atricon. 

Art. 3º. A Comissão observará o prazo de 40 (quarenta) dias para apresentar o produto objeto 

dessa portaria. 

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Brasília, 29 de maio de 2020. 

 

 

 

                                                                  

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 
Presidente 

 


