Decreto n° 385, de 18 de novembro de 2016.
Institui Comissão de Transição.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da legislação vigente,
DECRETA
Art. 1.° É instituída Comissão Temporária Especial, denominada “Comissão de
Transição”, com a atribuição de organizar as informações da atual gestão pública municipal, para
subsidiar os futuros gestores da Administração Pública.
Art. 2.º A Comissão de Transição será composta por 09 (nove) representantes da
Administração atual e 05 (cinco) membros indicados pelo Prefeito eleito, todos designados pelo
Chefe do Poder Executivo.
§ 1.º As atividades dos membros da comissão não serão gratificadas.
§ 2.º As reuniões da Comissão de Transição serão realizadas no Centro Administrativo
Municipal “Amantino Lucindo Montanari”, e registradas em Ata.
Art. 3.º Caberá à Comissão de Transição:
I – proceder ao levantamento de informações junto às diversas Secretarias e áreas do
Poder Executivo, para subsidiar as ações de planejamento da futura Administração Pública
Municipal;
II – responder, em prazo razoável, não excedente a 2 (dois) dias, os pedidos de
informações protocolados pelo futuro Prefeito ou por seu representante;
III – realizar as atividades necessárias para o bom e ágil andamento dos trabalhos a seu
cargo, a fim de subsidiar a equipe do futuro Prefeito com os elementos necessários ao início de sua
gestão;
IV – efetuar o levantamento dos bens móveis e imóveis do Município, bem como as
ações judiciais em andamento e a dívida ativa do Município;
V – entregar ao sucessor, na ocasião da posse, relatório circunstanciado da atual
situação financeira, econômica, administrativa, patrimonial e de pessoal da Administração Pública
Municipal.
Art. 4.º A comissão de transição se dissolverá em 31 de dezembro de 2016.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, 18 de novembro de 2016.
Ademir Antonio Presotto
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Serafina Corrêa, 18/11/2016
_____________________________

