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Of. Gab. Pref. nº366/2020               Senhor do Bonfim-BA, 23 de novembro de 2020. 

 

Aos Ilustríssimos Senhores 

Laércio Muniz de Azevedo Júnior e 

Eliseu de Jesus Rios 

 

 

Senhores, 

 

Acusando o recebimento do Ofício nº 001/2020, de 17.11.2020, 

dirigido ao infrafirmado, no bojo do qual o Prefeito e Vice Prefeito Eleito (sic), com 

base na Lei Federal nº 12.527/2011, encareceram uma imensa série de informações 

e documentos, tenho a obtemperar, em um primeiro instante, que a maioria das 

informações e documentos requestados encontram-se disponíveis, para quaisquer 

cidadãos, no Portal da Transparência Municipal, através do link 

http://www.portaltransparencia.gov.br/localidades/2930105-senhor-do-bonfim, pelo 

que se revela, data venia, despicienda a requisição vertida no ofício ora sob 

comentários. 

 

Lado outro, de todo convinhável registrar que o cipoal de 

informações e documentos listados na missiva ora sob resposta ultrapassa, em 

muito, o elastério previsto nos arts. 3º e 4º da Resolução TCM nº 1.311/2012, de 

20.08.2012, de sorte que fica, de logo, registrado que, no momento oportuno, ou 

seja, após formada a Comissão de Transmissão de Governo, de que trata o art. 1º e 

parágrafo único da Resolução em referência, serão disponibilizados apenas e tão 

somente os documentos mencionados em sobreditos arts. 3º e 4º do Ato Normativo 

reportado. 

 

Reitera, na oportunidade, o infrafirmado, na qualidade de atual 

Gestor do Município de Senhor do Bonfim-BA, o propósito de cumprir, na sua 

inteireza, o quanto previsto na multicitada Resolução TCM nº 1.311/2012. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/localidades/2930105-senhor-do-bonfim
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Malgrado não se pretenda, ao ensejo, render ensanchas à ilações 

ou elucubrações, muito menos impingir eventual desiderato malicioso a quem quer 

que seja, o certo é que, o cumprimento integral da Resolução TCM nº 1.311/2012, 

cujo propósito fica reiterado, elidirá por completo eventual alegação de óbice ao 

acesso de documentos e informações de crucial relevância para o regular 

andamento da máquina administrativa. 

 

Atenciosamente, 

 

          CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO  

                         Prefeito Municipal 


