
1,14U \Ai Di C.ON AS 	 1\l'crA1(., Estado de Goias 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS  
Gabinete da Presidencia 

INSTRUcA0 NORMATIVA — IN n. 
1 - 

Estabelece orientacOes aos jurisdicionados acerca da aplicacao 
da Lei Federal n. 12.527/11, que dispoe sabre os procedimentos 
a serem observados pelos municipios goianos corn o fim de 
garantir o acesso as informacoes, previsto no inciso XXXIII do 
art. 5°, no inciso II do § 3° do all. 37 e no § 2° do art. 216 da 
Constituicaa Federal. 

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS DO ESTADO DE GOIAS. no uso de 

suas atribuicOes legais e regimentais e, 

Considerando a representacao feita pelo Ministerio PUblica junto a este Tribunal, 
exarada no process° n. 06873/12; 

Considerando que a Lei Federal n. 12.527/11 — Lei de Acesso as InformacOes 
PUblicas é urna norma de carater nacional, urna vez que cabe a sua aplicacao a todas as 
esferas de governo; 

Considerando que o acesso as informacoes dos orgaos e entidades pUblicas é urn 
direito fundamental do cidadao e um dever do Estado; 

Considerando que o livre acesso das pessoas aos atos de governo é um dos 
principios basicos na construcao do Estado Democratic° de Direito; 

Considerando que as informacoes produzidas pelos agentes pUblicos a eles nao 
pertencem e nem ao Estado, mas, sim, ao pova; 

Considerando que a citada lei estabeleceu o marco regulatorio do direito ao acesso 
informacao já estabelecido na Constituicao Federal de 1988; 

Considerando que o art. 47 da mencionada lei estabeleceu um period° de vacatio 

legis de 180 dias apos a sua publicacao, entrando efetivamente ern vigor em 18 de maio do 
corrente ano; 

RESOLVE 

Art. 1°. Orientar as Gestores Municipals dos 91 (noventa e urn) Municipios goianos 
(incluindo os entes da Administracao Direta/Indireta e dos Poderes Legislativos) com 
populacao superior a 10.000 (dez mil) habitantes para que adotem as providencias 
necessarias para se adaptarem as exigencias constantes no artigo 8° da Lei n.° 12.527/2011, 
especialmente publicando ern seus sites oficiais na internet informacOes concernentes a 
procedimentos licitatarias, incluindo a Integra dos respectivos editais, resultados dos 
certames, contratos celebrados e outras informacoes que forem pertinentes. 

Paragrafo Unica. Fica estabelecido o dia 18 de maio de 2012 (sexta-feira  coma 
prazo maxima para que as Gestores dos municipios tratados no caput comprovem perante 
esta Corte de Contas o atendimento das exigencies constantes no artigo 8° de Lei n.° 
12.527/11, conforme se infere do art. 47 do mesmo diploma legal. 

Art. 2°. Orientar os Gestores Municipais dos 155 (cent° e cinquenta e cinco) 
Municipios goianos (incluindo os entes de Administracao Direta/lndireta e dos Poderes 
Legislativos) corn populacao de ate 10.000 (dez mil) habitantes para que adotern as 
providencias necessaries para se adaptarem as exigencias constantes no artigo 8° da Lei n.° 
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12.527/2011 c/c corn artigo 48-A da LC n.° 101/00 (acrescentado pela LC 131/09), 
especialmente publicando em seus sites oficiais na Internet informacoes concernentes a 
procedimentos licitatorios, incluindo a Integra dos respectivos editais, resultados dos 
certames, contratos celebrados e outras informacoes que forem pertinentes. 

Paragrafo (ink°. Fica estabelecido o dia 27 de maio de 2013  para que os Gestores 
dos municipios tratados no caput comprovem perante esta Corte de Contas o atendimento 
das exigencias constantes no artigo 8° da Lei n.° 12.527/11 c/c com artigo 48-A da LC n.° 
101/00 (acrescentado pela LC 131/09). 

Art. 3°. Ficam alertados os Gestores para a necessidade de atualizacao periOdica 
das informacoes disponiveis no site dos respectivos municipios. 

Art. 4°. A nao observacao das determinacOes das leis acima citadas, bem como dos 
prazos estabelecidos, sujeitara o responsavel as multas previstas na Lei Organica do 
Tribunal, podendo configurar ainda ato de improbidade administrativa. 

Art. 5°. Cabe Secretaria de Licitacoes e Contratos acompanhar o cumprimento das 
disposicOes desta instrucao, devendo protocolar expediente individualizado para cada 
municipio que nao cumpri-las. 

Art. 6°. Incumbe 	 Presidencia deste Tribunal, providenciar o envio de copia da 
presente instrucao a todos os municipios e a sua publicacao no Informe TCM e no site oficial 
do Orgao. 

Art. 7°. Esta instrucao entra em vigor na data de sua aprovacao. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, em 	 de marco de 
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