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FRANCISCO DAVID IEITE ROCHA. O l)reÍ'eito Municipal de Goiancsia do Pará.

Flstado do Pará. no uso dc suas atribuiçõcs. e

CONSIDERANDO quc a transiçâo de uor erno [' o proccsso

institucionalizado que impoía na passagem do conrando polítioo de unr nrandatário para

outro. com o objetivo de assegurar a cstc o rcccbimento dc inl'ormações e dados

necessários ao exercício da firnção ao l()nlar posse:

CONSTDERAND() a posse do Presidente da Camara municipal no

bienio 2021 a2O22. em decorrencia da indeÍiniçào das eleições 2020.

CONSIDERANDO o disfxx;lo na Insfução Normativa n" I6I2020/TCMPA:

DECRETA:

AÉ.lo - Este Decreto estabelece as regras para o encerrarnento do

mandato na geslão dos anos de 2017 a 2020, dispondo sobre a transição de govemo e
sua equipe.

Parágrafo único - Fica instituída a (lonrissão Administrativa de

Transição de Mandato CÂ l M. que tcm por ob.ietit'o realizar o quc Íbr necessário à

constituição do Invcntário de l:ncenarncnto de Miurda«r. corrlirmrc o disposto no artigo

6 
' da IN no l6l2020/l'CMPA.
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^rt.20 
- A Cornissão será composta por servidores das várias áreas da

estrutura do Poder Executivo Municipal, bem como membros indicados pelo Prefeittr

interino. a Mber:

I Representante do Controle Interno:

Josafa Moreira Alves.

Il Representante da ('ontabilidade:

Leonardo Rodrigues de Leão.

III Representante da Procuradoria:

Wagner Tadeu Viera Cameiro

IV Reprcsentante da Área Financeira:

Flavio Nascimento [.ima

V Demais Agentes Politicos:

Ruy Femando '['cixeira da Silva - Secretário Municipal de Administração

llilda Nascinrento Lima - Secretaria Municipal de Àssistoncia Social

José f]dvan da Silva Assunçâo - Secrctário Municipal de

Educaçào

I)edro Wandcrler l.inhares Sousa - Sccretaria Municipal de Sairde

l,audcnir de Brito - Secrctário Municipal dc Obras

.loaquinr Jacl'bergues (iarcias IJrbano - Secretário Municipal de Meio Ambiente

Josi' ('actano de ()lir r:ira liilho - Sccrctiirio Municipal dc Agricultura

Ilvaldo Mendes de Sousa - Che[ê dc Gabinete

VI Representantes indicados pelo Prelêito Interino:

Jhonata F-emando Meier l{ocha

fidimilson Silva Santana
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Lazaro Vasconcelos Soares

Livaldo Rodrigues de Leão

Andre Simão Machado

Parágrafo único A CATM terá como coordenador-geral o Sr. Lazaro
Vasconcelos Soares.

Art 3. - Compete à comissão acompanhar a Equipe de Transição de Govemo.

indicada pelo Prefeito Interino do Municipio, entregando a esta equipe cópia do

Invenlário, sendo que a Equipe tle Transição poderír. caso entender necesseirio. solicitar

in Ítrrmações pertinentes.

Art. 4' - Os titulares das secretarias e demais órgãos da

adnrinistração pública municipal licarn obrigados a Í-omecer os dados e as

inÍbrmações que lorem solicitados pela equipe de transição. prestando-lhe apoio

tecnico e administrativo necessários, conlomre cronograma anexo.

Parágrafo único - Aqueles rcquerimcntos dc documentos ou

inforrnações clue puderer.n scr acessaclos mediante o Ponzrl da Transparência poderão

ser indeferidos de plano pcla Comissão cle lincemamento de Mandato. com a

inÍirmração de que p<x.lerão ser obtidos r ia portal.

Art S' - A Equipc de l ransição ou a Comissão de Encerramento dc

Mandato poderão solicitar o agendamenlo de reunião para discussão e plane.jamento

de atividades. a qual sorá registrada em Âta.

Art. 6" - A Irquipc de l-ransição poderá visitar os Predios

Públicos, nrediante agendanrento prelvio direcionando-o à Comissão dc

Encerramento de Mandato. corn reeislrtr suscinto. em atas- dos assuntos tratados.

participantes, e desde que não interrompam o correto andamento do sen iço públioo.

Art. 7' - A l.iquipe de 'l ransição deverá solicitar apenas

inÍbrmações pertinentes e necossárias à irnplantação do programa de gerenciamento

do novo govcmo. sem criar enrharaços corn a requisição de dcrcunrentos que causareln

prcluízo a atividade cotidiana dos scrvidores que integranr a Comissão de

Encerramento de Mandato.
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Art. Í1" - Qualquer altcraçào na composição da equipe deverá

scr imcdiatamentc oficiada à Comissão de I lncen'anrento de Mandato. atravcs do

Protocolo Gcral.

ArL 9' - A Transição (iovemarnental ó o prcrcesso em que o govemo

vigente disponibiliza condições para que Prefeito Interino do Mtuticipio possa receber

todas as inflormações e dados necessários à elaboração do programa do futuro

governo.

AÍ. t0' Ilste l)ecreto entÍaú enr vigor na data de sua publicação,

rc'vogadas as disposições cm contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, aos seis dias do mês de janeiro

do ano de dois mil e vinte e um.

FRANCISCO

PREFEITO MUNICIPAL GOIANÉSIA DO PARÁ

ITE ROCHA
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