
Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADO DESAOPAULO

GABINETEDOPREFEITO

Decreto n.' 253, de 10 de novembro de 2020

Cria o Comitê de Transição Administrativa Transparente e Democrática e dá
outras providências.

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo
que Ihe confere o at1. 72, inc. VI, da Lei Orgânica do Município,

no uso de suas atribuições legais

Considerando que são princípios da Administração Pública a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência,

legalidade, a

Considerando que a próxima gestão govemamental deverá conhecer dados
essenciais para a implantação do Prometo de Governo, programas e organização administrativa e de
pessoal, com total interação com as leis orçamentárias vigentes,

Considerando o reconhecimento das premissas lançadas no Prometo de Lei
Complementar n' 381, de 2017 que objetiva alterar a Lei Complementar n' 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), para regulamentar a transição administrativa dos Poderes Executivos,

Considerando que, em âmbito federal, a transição administrativa já é regulada por
meio da Lei Federal n' l0.609, de 2002,

Considerando que é dever de todo Administrador Público proceder de forma
transparente, democrática e republicana, a fim de propiciar ao sucessor eleito conhecimento satisfatório
da situação administrativa, financeira, jurídica e operacional das diversas secretarias e da Autarquia
municipais,

Considerando que esta Gestão entende que uma transição democrática e
transparente de movemos consistirá em um processo apto a propiciar condições para que o Prefeito
recém-eleito possa receber do atual Chefe do Executivo todos os dados e informações necessárias à
implementação de seu programa de governo, permitindo a preparação de atos normativos a serem
editados após a posse,

E, nlnalmente, considerando que a transição transparente e democrática permitiijá
aos cidadãos de Vinhedo mais uma fomla de obtenção de infonnações e conhecimento das condiçõe\

em que se encontra o Município, especialmente em período assolado pela pandemia da covid- 19, \ '

Decreta

Art. I' Fica instituída a transição transparente e democrática da Gestão que \
encerra no presente exercício e da que se iniciará a partir de 2021, visando propiciar ao futuro Prcfeitol
a ser eleito conhecimento satisfatório dos aspectos financeiro, administrativo, jurídico e operacional
das diversas secretarias e da autarquia municipais, visando dar sustentação aos futuros atos normativos
a partir do início do próximo mandato.

Art. 2' Para organizar os trabalhos da transição transparente e democrática, fica
criado o Comitê de Transição Administrativa, a ser coordenado pela Controladoria Geral do Município
e composto por 6 (seis) membros, sendo 3 (três) da anual Administração e 3 (três) a serem indicados
pelo Prefeito eleito em 1 5 de novembro de 2020 (após a devida homologação do resultado das eleições
pela Justiça Eleitoral).
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! I' A nomeação do Comitê de que trata este artigo dar-se-á por meio de Portaria do
atual Chefe do Executivo, que escolherá os membros da Administração Pública e aguardará, pelo prazo
de lO (dez dias) após a homologação das eleições, a indicação dos membros pelo Prefeito eleito neste
ano

g 2' O responsável pelo Controle Interno e o Procurador Geral do Município não
poderão compor o Comitê de Transição Administrativa, mas deverão prestar auxílio e assessoramento
técnico em todo o processo de transição, inclusive por meio de notas, relatórios e pareceres

l$ 3' Não poderão integrar o Comitê de Transição Administrativa ocupantes de
cargos eletivos atuais ou que tenham sido eleitos para mandato a partir de 202 1, devendo ser indicados
e nomeados, preferencialmente, técnicos ou dotados de conhecimentos para o desempenho e
compreensão mínima das atribuições e conceitos tratados neste Decreto.

Art. 3' Além dos princípios da Administração Pública, ora consagrados no capuz do
art. 37 da Constituição Federal de 1988, o Comitê de Transição Administrativa pautar-se-á pelas
segumtes premissas:

1 - colaboração democrática e leal entre o govemo atual e o govemo eleito
afastadas as questões atinentes a antagonismo político e ideológico;

11 transparência na Gestão e o pleno acesso às infoi'mações públicas

l l l

govemabilidade;
planeamento da ação govemamental: considerando a govemança e

lv continuidade dos serviços prestados à sociedade

V supremacia do interesse público

VI segurança jurídica e a efetividade;

Vll boa-fé, vinculação e executoriedade dos aros administrativos

Art. 4' E dever do Comitê de Transição Administrativa apresentar os seguintes
documentos ao Prefeito eleito, até o final da primeira quinzena de dezembro, salvo os que dependam de
homologação ao final do exercício financeiro:

l - lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual para o exercício.
seguinte, nos termos dos artigos 4' e 5' da Lei Complementar Federal n' 1 01, de 4 de maio de'
2000

1] - demonstrativo dos saldos disponíveis transferidos do exercício que se
encerra para o exercício seguinte, contendo: ten-no de conferência de saldo em caixa, tenho de
verificação de saldos bancários, conciliação bancária e relação de valores pertencentes a terceiros

e regularmente confiados à guarda da tesouraria;

11] balancetes mensais referentes ao exercício que se encerra

TV - demonstrativos da dívida fundada intema e de operações de crédito, bem
como elementos que possibilitem a estimativa da dívida flutuante;
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V- relação dos compromissos financeiros de longo prazo, decorrentes de
contratos de execução de obras e serviços, consórcios, convênios e outros, caracterizando o que
já foipago e o saldo a pagar;

VI inventários atualizados dos bens patrimoniais

Vll - demonstrativo do número de servidores efetivos. comissionados e
outros, por tmidade adl-ninistrativa;

Vlll - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a
pagar e indicação, em percentual, do estágio de execução de cada obra;

IX - relatório circunstanciado da situação atuarial e patrimonial do órgão
previdenciário, caso o ente possua regime próprio;

X - relatório da situação presente dos débitos previdenciários, acompanhado,
em caso de parcelamento perante a Previdência Social e de demonstrativo que evidencie as
parcelas quitadas e aquelas em aberto;

XI - relação dos precatórios pendentes de pagamento
vencidos e dos vincendos;

com indicação dos

Xll - relação dos contratos vigentes relativos a fomecimento de materiais
produtos ou serviços, inclusive concessões;

Xlll - relatório da situação presente dos débitos relativos a pagamento de
pessoal, de fornecedores e de contratados.

Art. 5' Além das obrigações primordiais relacionadas no artigo 4' deste Decreto, o
Comitê de Transição Administrativa providenciará, secundária e complementarmente, junto às
secretarias municipais e Autarquia, e desde que, em respeito à proporcionalidade e razoabilidade, não
haja prejuízo aos serviços essenciais ao funcionamento de cada pasta ou setor, o seguinte:

1 - demonstrativo das Dívidas do Município, por quaisquer fomlas assumidas,
constando: títulos (Restos a Pagar; Serviços da Dívida a Pagar; Depósitos; Débitos de Tesouraria e
Dívida Ftmdada Intema), nome do credor, natureza, data do vencimento e respectivos valores;

11 - demonstrativo dos Créditos do Mtmicípio, constando: natureza do crédito, n(ime
do devedor, data do vencimento e respectivo valor;

111 - relação dos convênios e negócios jurídicos correlatos, constando: órgâ
confessor, objeto e valores individualizados, do quanto foi recebido pela Municipalidade, quanto fo
executado, bem como o que já foi ou não objeto de prestação de contas;

IV - relação dos contratos e respectivos tempos aditivos, dentro dos prazos de
vigência respectivos, constando dados mínimos relativos ao objeto, pagamentos e execução;

V - relação das compras diretas, dispensas e inexigibilidades de licitação relativas
ao enü'entamento à pandemia da covid- 1 9;

VI - relação simples dos materiais existentes em cada almoxarifado, com descrição
e quantitativo disponível;
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Vll - relação das ações cíveis, trabalhistas e outras, constando: número do processo,
bem como das sindicâncias, processos administrativos disciplinares e procedimentospartes e juízo

correlatos;

Vlll - relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativos às contas
do atual Mandato do Executivo, bem como reação de apartados, com as respectivas justiHlcativas e
defesas, além das providências administrativas e recomendações internas;

IX - relação dos Conselhos Municipais existentes e em funcionamento e sua
composição, constando legislação, mandatos, conselheiros titulares e suplentes;

X - relação de processos relativos a incentivos fiscais, isenções tributárias e outros

XI - relação dos concursos realizados ainda vigendo e relacionados por cargo

Xll - relação de concursados por ordem de classificação em cada cargo e que ainda
não tenham sido admitidos;

Xlll - relação dos assuntos de Govemo em tramitação nas esferas Federal e
Estadual e sua situação, se possível;

'\

XIV - identiÊlcar as chaves dos departamentos e dos veículos da frota municipal

XV - quando oportuno

a) o Boletim de Caixa e Bancos relativo ao último dia útil do mês de dezembib.
com o saldo transferido para o exercício seguinte devidamente assinado; \-

b) extratos bancários de todas as contas-correntes (movimento e vinculadas),
acompanhados das respectivas conciliações dos saldos bancários em confronto com os saldos
contábeis, se for o caso.

Art. 6' O atendimento às informações solicitadas pela coordenação do Prefeito
eleito deverá, sempre que possível, ser estipulada em cronograma apresentado à Controladoria Geral do
Município, na pessoa do coordenador nomeado pelo Prefeito em exercício, com vistas ao prazo
previsto no artigo 4" deste Decreto.

Art. 7' A Administração deverá garantir ao Comitê de Transição Administrativa a
inâ'aestrutura necessária ao desenvolvimento de seus trabalhos, incluindo espaço físico
equipamentos e servidores que se fizerem necessários, de modo que não cause prquízo aos
essenciais de cada Secretaria.

Art. 8' Os membros do Comitê de Transição Administrativa deverão manter
dos dados e informações confidenciais e pessoais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização
nos tempos da legislação vigente.

Art. 9' O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto, com execução mediante dotações próprias e consignadas no Orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
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Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 1 1. Revogam-se as disposições

de Vinhedo, a
vinte

dois mil e

Município

\ ../

Dêise de Miiié2e: Gomes

Secretári a)h fÊíl:ipat'de-Faz(

JÜljana Mere lbntã8"Leite

Secretária Municipal de
Administração

b

]ti'ae Robes:ii=} Qorrezin
Secretário Municiiiãl de Governo

artamynto de Expediente na data supra

e Expediente


