
ATRICON 


PORTARiA N° 02/2018 

Constitui Comissão para prolJOsição de Ulll plano e estratégia 
de trabalho a ser adotado, bem como para produção de 
conhecimentos especificas para viabilizar o trabalho conjunto, 
no âmbito da Rede InfoContas, referente ao tema utilizaçi70 da 
matriz de pessoa jurídica paro detecção de risco de fraude. 

o Presidente da Atricon, no uso dos atriblliç{jes previstos no Estatuto do Entidade: 

CONS'IDERANDO os aç{jes exercidos pelo Atricon 110 intuito de aprimorar as atividades dos 
TI'ihunais de Contos do país, e/ll especial, aquelas relacionadas à Rede Nacional de Inlorlnaç{jes 
Estratégicas para o Controle Externo, denol/linada Inf'oContas, criada por meio de Acordo de 
Cooperação Técnicajlrll7ado entre o Atricon, IRE e os TI'ibunais de Contas brasileiros. 

CONSIDERANDO a inclusclo no Piemo de Metas da Rede InfoCol1tas de UI/I trabalho 
conjunto referente ao tell7a ut i/izaçc7o da matriz de pessoa jurídico para detecção de risco defraude. 

CONSIDERANDO a necessidade de proposição de um plano e estratégia de trabalho o ser 
adotada, bem como para produçtío de conhecimentos e,\pecijicos paro subsidiar o planejamento e o 
execuçc70 de ações de controle o cargo dos integrantes da Rede Infocontas. 

RESOLVE. 
Ar/. r Constituir Comissc7o para proposiçc7o, no ômhito do Rede InfóContas, de um plano e estratégia 
de trahalho a ser adotada, be//l COlIJO para produçc7o de conhecimentos específicos para viabilizar o 
trabolho conjunto referente 00 tell10 IIti/izaçc7o do matriz de pessoa jurídico para detecçc70 de risco de 
Ji'aude, integrada pelos seguintes //Ie//lbros: 
Ken717an Corre0 Y/I/1g - TCE RS (líder da comissc7o) 
Fahio Bramhi//a Rodrigues TCE ES 
ValFedo ROéIue Pereira - TCM BA 
AIFedo B. de Menezes Neto - TCE PE 
Alexandre Porto - TCE RS 
A ugusto Gonçalves de 5,'ousa - TC E BA 
Gabriel Moreira - TCE BA 
Vimo de M Pereira - TCE AAl 
Aliem Bezerro - TCE AM 
Stonley Leite - TCE AM 
Ricardo Kengi Uchi/1/a - TCE SP 
Nilsoll7 Zanol/o - TCE SC 

Ar/. 2". A COll7issc7o observará o prazo de 05 (cinco) meses para apresentar, à coordenaçào Geral da 
Rede InjuCol1tas, o produto objeto dessa portaria. 

Art. 3° Esta Portaria entra el/7 vigor na data da sua pub/icaçc7o. 

Brasília, 09 de março de 2018 
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CONSELHEIRO FABIO TULIO FILG EIRAS NOGUEIRA 

PRESIDENTE 



