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RECOMENDAÇÃO Nº 2018/0000215188
(Procedimento Preparatório 093.2018.000056)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da Promotoria de Justiça da
Comarca de Jucurutu/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo no artigo 129, inciso 
II, da Constituição Federal, artigo 84, inciso II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e
no artigo 61, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao 
Ministério Público atuar em resguardo dos princípios constitucionais da Administração Pública, 
previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da publicidade,
da eficiência e, ainda, da probidade administrativa;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei 
Complementar nº 131, de 27.05.2009 (Lei da Transparência), dispõem sobre mecanismos de acesso 
à informação e controle social;
CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio da Lei 
Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que estabeleceu como instrumentos garantidores da 
transparência da gestão fiscal a “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade,
em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público”, e a “adoção de sistema integrado de administração financeira 
e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e 
ao disposto no art. 48-A” (art. 48, parágrafo único, inciso II e III da Lei Complementar n. 
101/2000);
CONSIDERANDO consistir a dita liberação em tempo real na “disponibilização das informações, 
em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data 
do registro contábil no respectivo sistema”, nos termos do art. 2º, § 2º, II, do Decreto nº 7.185/2010;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 131/2009 também acrescentou à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 48-A, cujos incisos I e II estabelecem que a 
disponibilização de acesso a informações deve contemplar: “I – quanto à despesa: todos os atos 
praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do 
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o 
lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários.”;
CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal pela LC nº 131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram prazo de 1 (um) ano, os Municípios 
que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois)
anos, e os Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes tiveram o prazo de 4 (quatro) anos 
para dar cumprimento ao prescrito no citado artigo 48, parágrafo único, incisos II e III, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO determinar o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 aos órgãos e entidades públicas o 
dever de “promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 
ou custodiadas”, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores



(internet) para os municípios com população acima de 10.000 (dez mil) habitantes, e impositiva 
para todos os municípios a divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução 
orçamentária e financeira, nos termos previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei nº 
12.527/2011, art. 8º, § 4º);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527/2011, “constituem condutas ilícitas 
que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação 
requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la 
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
CONSIDERANDO que, não obstante o esgotamento dos prazos previstos no art. 73-B da LC nº 
101/2000, o RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO anexo aponta não possuir a Câmara Legislativa de 
Jucurutu/RN um Portal da Transparência adequado à normativa legal;
CONSIDERANDO que, mais do que mera formalidade, a disponibilização, manutenção e 
atualização efetiva de Portal da Transparência permitem e estimulam o amadurecimento dos 
cidadãos quanto à fiscalização da coisa pública, além de sinalizar observância de diplomas legais 
que densificam princípios previstos na Constituição da República (art. 37);
CONSIDERANDO que outrora, após a instauração da Notícia de Fato nº 093.2018.000056 
(convertida em Procedimento Preparatório), foi expedida Recomendação visando: 1 – expedir, no 
prazo de 15 (quinze) dias, decreto (ou resolução) regulamentando a aplicação da Lei nº 12.527/11, 
no âmbito do Poder Executivo Municipal (ou legislativo), caso ainda não exista; e 2 - atualizar 
regularmente e gerenciar tecnicamente na internet o “Portal do Acesso à Informação” do Poder 
Legislativo do Município de Jucurutu/RN, nos exatos termos dos arts. 7º, 8º e 9º da Lei 
12.527/2011, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de modo a viabilizar o acesso às informações da 
Casa Legislativa do Município de Jucurutu/RN.
CONSIDERANDO ter a Câmara Municipal cumprido apenas o “Item 1” acima;
RESOLVE RECOMENDAR à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Jucurutu/RN que sejam 
regularizadas as pendências encontradas no sítio eletrônico já implantado, promovendo, no prazo de
15 dias úteis, a correta implantação do Portal da Transparência, previsto na Lei Complementar nº 
131/2009 e na Lei nº 12.527/2011, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo 
real, os dados previstos nos mencionados diplomas legais e no Decreto nº 7.185/2010 (art. 7º), 
inclusive com o atendimento aos seguintes pontos:
1. Publicar quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
2. Adotar medidas para prover a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência visual ou 
auditiva (a exemplo de critérios avaliados pelo Programa AccessMonitor – 
www.acessibilidade.gov.pt);
3. Lançar dados das despesas dos últimos 6 meses contendo: a) valor do empenho, da liquidação e 
do pagamento; b) natureza da despesa; c) beneficiário; e d) bem fornecido/serviço prestado;
4. Divulgar as seguintes informações concernentes a procedimentos licitatórios (inclusive dispensas 
e inexigibilidades) com dados dos últimos 6 meses: a) modalidade; b) data; c) valor; d) número/ano 
do edital; e) objeto; f) resultado da licitação (inclusive se o vencedor é suficiente; g) íntegra dos 
Editais de licitação; h) número, valor, objeto e vigência do Contrato; i) identificação do contratado; 
j) Contrato na íntegra;
5. Apresentar resultados de inspeções, auditorias e prestações de contas realizadas pelos órgãos de 
controle interno e externo;
6. Exibir Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 4 meses;
7. Conter: a) relatório estatístico anual contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, 
atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes; b) rol das 
informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12(doze) meses; e c) rol de documentos 
classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;
8. Constar a indicação precisa no site de funcionamento de Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
físico, com indicação do endereço, telefone e horários de funcionamento;
9. Apresentar informações sobre a realização de audiências públicas, consultas públicas ou outras 
formas de participação popular;



10. Viabilizar o envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC): a) com a possibilidade
de posterior acompanhamento da solicitação; e b) sem a exigência de itens de identificação do 
requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de 
documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade;
11. Disponibilizar horários de atendimento ao público bem como endereços e telefones de 
autoridades, subunidades e seus responsáveis;
12. Atualizar a divulgação de Diárias e passagens constando: a) nome e cargo do favorecido; b) data
e destino da viagem; c) valores das diárias e passagens; e d) o motivo;
13. Publicar informações concernentes aos parlamentares como: a) dados biográficos e endereço 
eletrônico; b) presença em plenário e em comissões; c) votações ostensivas nominais em Plenário e 
em Comissões;
14. Divulgar informações de interesse coletivo: a) os Projetos de lei e de atos infralegais, bem como
as respectivas tramitações; b) atualizar as informações sobre as sessões (pautas, atas); c) registros 
dos reembolsos referentes às despesas de cotas para o exercício da atividade parlamentar, 
acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios, ressalvadas as hipóteses legais de 
sigilo
Encaminhe-se cópia desta Recomendação à Presidente da Câmara de Jucurutu/RN para que cumpra 
e/ou faça cumprir todas as medidas sugeridas.
Estabeleço o prazo acima referido (quinze dias úteis) para que sejam prestadas informações ao 
Ministério Público acerca das providências adotadas em cumprimento à presente Recomendação, 
remetendo a esta Promotoria de Justiça, mediante ofício.
ADVERTE, desde já, o Ministério Público, que o descumprimento desta recomendação ensejará a 
adoção das medidas cabíveis, inclusive pela via judicial, a fim de assegurar a sua implementação, 
valendo o recebimento da presente como prova pré-constituída do prévio conhecimento.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Defesa do Patrimônio Público.
Jucurutu/RN, 22 de maio de 2018.
CLÁUDIO ROBERTO ALVES EMERENCIANO
Promotor de Justiça em substituição


