
CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS 
CONFERE 

PORTARIA Nº 07 /2023 - CONFERE 

Delega a funcionário do Confere a 
competência para requerer e deter "perfil 
instaurador" no sistema e-TCE - TCU. 

O Diretor-Presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais -
Confere, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que este Confere, por meio da Resolução n° 2.060/2022, 
instaurou Processo de Tomada de Contas Especial no âmbito do Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro - Core-RJ, objetivando 
a apuração dos fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e 
obtenção do respectivo ressarcimento, decorrentes dos atos de gestão verificados 
pelo Processo de Sindicância n° 01/2022 - Confere; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º da Portaria n° 122/2018 - TCU, os 
órgãos ou entidades da administração pública federal devem utilizar o Sistema 
e-TCE, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

CONSIDERANDO a necessidade de indicação de representante deste Conselho 
Federal para deter e utilizar "perfil de instaurador" no sistema e-TCE, possibilitando 
o encaminhamento de todo o procedimento da TCE ao Tribunal de Contas da 
União, bem como a prática dos demais atos necessários ao fiel cumprimento das 
disposições normativas daquela Corte de Contas; 

CONSIDERANDO a deliberação da Diretoria Executiva deste Conselho Federal, em 
reunião realizada nesta data, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Delegar ao funcionário efetivo PAULO PORTO SOARES, inscrito no CPF 
sob o n° , competência para deter e utilizar "perfil de 
instaurador'' no sistema e-TCE, a fim de praticar, em nome do Confere, os atos 
necessários perante o Tribunal de Contas da União, referentes a Tomadas de 
Contas Especiais instauradas no âmbito desta Entidade. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor n ta data. 
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