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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº   00012/2013 TCM. 

Altera os dispositivos da alínea  “b” do inciso II 
do artigo 30 e alínea “b” do inciso II do artigo 
31 da Instrução Normativa nº 15/2012 desta 
Corte, para prever, expressamente, a 
obrigatoriedade da publicação, na internet em 
site oficial da municipalidade, do RREO e 
RGF, e dá outras providências. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

Considerando que a Instrução Normativa nº 15/12 TCM-GO, de 07 de 

novembro de 2012, dispõe sobre o procedimento para a formalização e 

apresentação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária (RREO) a este Tribunal de Contas. 

Considerando que a alterações a serem introduzidas na Instrução 

Normativa nº 15/12 TCM-GO afastará qualquer dúvida em relação ao dever legal 

previsto no caput do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c § 2º do art. 8º da 

Lei de Acesso à Informação quanto a obrigatoriedade dos Gestores publicarem por 

meio eletrônico e em site oficial da municipalidade o RREO e o RGF. 

Considerando, finalmente, que o artigo 1º, inciso XIV da Lei Estadual nº 

15.958/2007, confere a este Tribunal a competência para editar atos administrativos 

de conteúdo normativo e de caráter geral, na esfera de suas atribuições, para o 

completo desempenho de controle externo, os quais deverão ser obedecidos pelos 

entes fiscalizados, sob pena de responsabilidade. 

RESOLVE 

Art. 1º  Alterar a alínea  “b” do inciso II do artigo 30 da Instrução 

Normativa nº 15/12 TCM-GO, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 30. [...] 
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II - [...] 

b) na internet, no site oficial da municipalidade, 
com indicação do endereço eletrônico para 
verificação da efetiva publicação. 

Art. 2º  Alterar alínea “b” do inciso II do artigo 31 da Instrução 

Normativa nº 15/12 TCM-GO, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 31. [...] 

II - [...] 

b) na internet, no site oficial da municipalidade, 
com indicação do endereço eletrônico para 
verificação da efetiva publicação. 

Art. 3º Esta Instrução normativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 11/12/2013 

Conselheira Maria Teresa F. Garrido Santos 

Presidente 

Cons. Honor Cruvinel de Oliveira Cons. Virmondes Borges Cruvinel 

Cons. Sebastião Monteiro Cons. Francisco José Ramos 

Cons. Nilo Resende Cons. Daniel Goulart 

Presente: Regis Gonçalves Leite, Ministério Público de Contas 


