
 
 

 

PORTARIA Nº 07/2020 

Designa integrantes para compor comissão encarregada 

da elaboração do Plano de Ação para a Rede Nacional 

de Informações Estratégicas para o Controle Externo 

(Rede Infocontas), relativo ao biênio 2020/2021, bem 

como da coordenação de suas atividades. 

 

 

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

 

 

 

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 o processo de elaboração do Plano de Gestão da Atricon para o biênio 

2020/2021, que tem, entre seus objetivos estratégicos, indicadores e projetos, diversas 

iniciativas diretamente relacionadas com a Rede Infocontas; 

 

CONSIDERANDO que as ações e processos internos desempenhados no âmbito da Rede 

Infocontas requerem aprimoramento contínuo, uma vez que as soluções para questões sensíveis 

de tecnologia da informação costumam exigir respostas céleres e inovadoras. 

 

CONSIDERANDO, ainda, que o planejamento balizará as atividades nas Unidades de 

Informações Estratégicas de todos os Tribunais de Contas durante o atual biênio, sendo 

fundamental para a construção do Plano de Gestão da Atricon. 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Constituir Comissão encarregada de elaborar e coordenar a execução do Plano de 

Ação para a Rede Infocontas, relativo ao biênio 2020/2021, que definirá os principais projetos 

e norteará as atividades a ser desempenhadas pelos integrantes da Rede na vigência do 

mandato da atual gestão da Atricon. 

 

 



 
 

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

I – Coordenação: 

- Conselheiro Antônio Renato Alves Rainha – TCDF (coordenador); 

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

 

II - Membros: 

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

- Lisandra Ishizuka Hardy Barros – TCE-MT; 

- Luciano Costa Nova – TCE-PB; 

- Luiz Genédio Mendes Jorge – TCDF; 

- Marcio Batista Marinot – TCE-ES; 

- Nilson Zanatto – TCE-SC; 

- Rainério Rodrigues Leite – TCU; 

- Walter Martins Rabelo Junior - TCE-PE; 

- Wesley Vaz Silva - TCU. 

 

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

Presidência da Atricon. 

Art. 3º. A atuação da Comissão coincidirá com o mandato da atual gestão da Atricon, que se 

estenderá até fevereiro de 2022. 

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

 

Brasília, 31 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente 


