
 

   
 

 

PORTARIA Nº 05/2021 

Designa integrantes para compor comissão encarregada de 

acompanhar a tramitação, no Congresso Nacional, da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 188/19 (PEC do Pacto 

Federativo). 

 

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

 

 

CONSIDERANDO o rol das competências estatutárias, notadamente a que se refere à representação 

dos Tribunais de Contas para acompanhar, sistematizar, avaliar, divulgar, promover debates e se 

manifestar sobre decisões judiciais e projetos legislativos afetos ao controle externo (artigo 2º, §2º, III); 

 

CONSIDERANDO a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 188/19, conhecida como 

a PEC do Pacto Federativo, que traz em seu texto original, entre outras coisas, dispositivos que 

ampliam as competências originárias atribuídas ao Tribunal de Contas da União pela Carta da 

República, conferindo-lhe a prerrogativa de consolidar a interpretação de leis complementares por 

meio de orientações normativas com efeito vinculante para todo o Sistema Tribunais de Contas; 

 

CONSIDERANDO, ainda, os reflexos dessa subordinação para a relação entre os Tribunais e para as 

ações de controle. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Constituir Comissão encarregada de acompanhar a tramitação, no Congresso Nacional, da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 188/19. 

Art. 2º A Comissão terá a seguinte composição: 

- Antônio Renato Alves Rainha – Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal 

(coordenador); 

- Edilberto Carlos Pontes Lima – Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará; 

- Waldir Neves Barbosa – Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul; 

- Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho – Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do 

Estado de Goiás. 

- Milene Dias da Cunha – Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Brasília, 17 de março de 2021. 

 

 

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 

Presidente 


