
 

 

      PORTARIA Nº 12/ 2019 
 

Designa integrantes para compor grupo de trabalho 
encarregado da gestão da Matriz de Risco de Credores 
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; e  

CONSIDERANDO a inclusão, no Plano de Metas da Rede InfoContas, da manutenção e 
aprimoramento da Matriz de Risco de Credores para que seja ferramenta de produção de 
conhecimento para os integrantes da Rede.    

   

 
RESOLVE: 
  
Art. 1º Constituir grupo de trabalho permanente, no âmbito da Rede InfoContas, para 
garantir a manutenção, o aprimoramento, a elaboração de proposições de uso e a 
disseminação interna de casos de sucesso da Matriz de Risco de Credores, visando à 
produção de conhecimento para o aumento da eficiência da atividade de auditoria. 
 
Art. 2º Mediante anuência dos respectivos Tribunais de Contas, são designados os seguintes 
integrantes: 
 
• Augusto Mattos - TCE/BA, que exercerá a coordenação do grupo. 
• Gabriel Moreira - TCE/BA 
• Kenman Correa Yung – TCE/RS 
• Fabio Brambilla Rodrigues - TCE/ES 
• Jose Maria Ceolin Esclauzero - TCE/ES 
• Rogerio Oliveira de Jesus - TCE/ES 
• Bethânia Melo Azevedo - TCE/PE 
• Fausto Stepple de Aquino - TCE/PE 
• Alessandro Marinho de Albuquerque - TCE/SC 
• Tiago Malveira - TCE/CE 
• Leonardo Pimenta - TCE/CE 
• Maurício Torres de Matos - TCM/PA 
• Mauro Chaves Passarinho Pinto de Souza - TCM/PA 
• Ricardo Kengi Uchima - TCE/SP 
• Livia Kobayashi Hiratsuka - TCE/SP 
• Ilueny Constâncio Chaves dos Santos- TCE/RN 
• Jonathan Aldori Alves de Oliveira - TCE/MS 



 

 

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 Fica revogada a Portaria nº 02/2018. 
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação 
 
 
Brasília, 15 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FÁBIO TÚLIO FILGUEIRAS NOGUEIRA 

PRESIDENTE  


