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ED. Nº 653/2020 - ANO IV

RIO NEGRO- MS, QUINTA-FEIRA 26 DE NOVEMBRO DE 2020

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração – Jucelino Messias de Assis
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Anderson Gimenez Gonçalves
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende
Secretário Municipal de Infra Estrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Rosemiro Batalha Lopes
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis - Interino
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Rosângela Martins Gri de Godoy

PODER EXECUTIVO

Art. 2º - A Comissão de Transição de Mandato será composta por
membros todos designados pelo Chefe do Poder Executivo.

Atos do Prefeito
DECRETO N. 466/2020.
“Nomeia Comissão de Transição de Governo
para Legislatura de 2021/2024, e dá outras
providências.”
CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO, Prefeito Municipal de Rio
Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que
lhe confere o art. 71, inciso VII, da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO a necessidade de instituir-se um processo de
transição governamental democrático da Administração Pública
Municipal, visando à preservação da continuidade das atividades
administrativas e dos serviços públicos, que constituem o
interesse maior da população;
CONSIDERANDO que os agentes e autoridades administrativas
têm o dever constitucional de pautarem-se pelos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
CONSIDERANDO que a transição de governo é o processo
institucionalizado que importa na passagem do comando político
de um mandatário para outro com objetivo de assegurar a este o
recebimento de informações e dados necessários ao exercício da
função ao tomar posse.
DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Transição de Mandato, com
a atribuição de organizar as informações da atual gestão pública
municipal, para subsidiar as ações do Prefeito relacionadas à
transição governamental para a gestão 2021-2024.
Parágrafo único. Para efeitos deste Decreto, transição
governamental é o processo que objetiva propiciar condições para
que o Prefeito eleito possa receber do atual gestor todos os dados
e informações necessários à continuidade da Administração
Municipal.
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PODER LEGISLATIVO
Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva
Vice Presidente –Dr. Mario Gonzalo Alberto AraozSiles
1º Secretário – Valdir Fischer
2º Secretário –Núbia Vitória Brito e Souza
Vereador – Eronildes Sabino Nery
Vereador –Vanderlei Alves de Amorim
Vereador – Guido Schmitz
Vereador –Antonio de Jesus Abreu Holsbach
Vereador – Antonio Marques Ferreira

I – Secretário Municipal de Administração - Jucelino Messias de
Assis
II –Secretário Municipal de Finanças - Henrique Vargas Ezoe
III – Secretária Municipal de Educação - Harley de Oliveira
Camargo Santos
IV - Secretário Municipal de Saúde – Anderson Gimenez Gonçalves
V - Secretária Municipal de Assistência Social – Sidneia Aparecida
C. Rezende
VI – Controlador Interno - Éder Muniz
VII – Ana Paula Toniasso Quintana - Assessoria Jurídica
VIII – Vice-prefeito - João Batista de Souza –
IX – Chefe de divisão de contabilidade - Elza da Cruz Costa
X – Assessor Especial de Gabinete - Reginaldo Martins Gri
XI – Divisão de Administração - Maria do Carmo Silva Floriano
§ 1º A Comissão de Transição de Mandato será representada por
um Coordenador que terá as seguintes funções:
I - coordenar o cumprimento do cronograma de atividades a serem
desenvolvidas para a transição do mandato;
II - presidir as reuniões da Comissão de Transição de Mandato;
III - deliberar sobre procedimentos administrativos relacionados
aos fins da Comissão de Transição de Mandato.
§ 2º - As atividades dos membros da comissão não serão
gratificadas.
§ 3º - As reuniões da Comissão de Transição de Mandato devem
ser objeto de agendamento prévio, quando possível, bem como
convocação extraordinária, sempre que necessário, e de registro
em ata, a qual indicará os participantes, os assuntos tratados, as
informações solicitadas e as informações que a equipe entenda
devam ser fornecedidas, independende de solicitação, e o
cronograma de atendimento das demandas apresentadas.
§ 4º - Fica designado para coordenação da Comissão de Transição
de Governo da prefeitura Municipal de Rio Negro/MS, o Secretário
Municipal de Administração, Jucelino Messias de Assis, conforme
Art. 2º, inciso I.
Art. 3º - Caberá à Comissão de Transição de Mandato:
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I - proceder ao levantamento de informações junto às diversas
Secretarias e órgãos do Poder Executivo e dos projetos de lei de
iniciativa do Executivo em tramitação no Legislativo, para
subsidiar as ações de planejamento da Administração Pública
Municipal 2017-2020;
II - realizar as atividades necessárias para o bom e ágil andamento
dos trabalhos a seu cargo, a fim de subsidiar a equipe da futura
Administração com os elementos necessários ao início de sua
gestão;
III - efetuar o levantamento dos bens móveis e imóveis do
Município, bem como as ações judiciais em andamento e a dívida
ativa do Município;
IV - entregar ao Prefeito e ao seu sucessor, até o dia vinte e três
de dezembro, relatório circunstanciado da atual situação
financeira, econômica, administrativa, patrimonial e de pessoal da
Administração Pública Municipal.
V - fornecer as demais informações sobre a municipalidade que
forem solicitas pelo Prefeito eleito e/ou o representante por ele
indicado.
Art. 4º- Os titulares das secretarias e demais órgãos da
administração pública municipal ficam obrigados a fornecer os
dados e as informações que forem solicitados pelo coordenador da
equipe de transmissão, prestando-lhe apoio técnico e
administrativo necessários.
Art. 5º - Ao final dos trabalhos, a Comissão de Transição deverá
apresentar Relatório Final de Transição de Governo, o qual deverá
ser objeto de ampla publicidade.
Parágrafo único. Deverá ser encaminhada uma cópia do relatório
final de transição de governo ao Tribunal de Contas do Estado e a
Câmara Municipal.
Art. 6º - As informações protegidas por sigilo só poderão ser
fornecidas na forma e condições previstas em legislação específica,
e após a diplomação dos candidatos eleitos.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio Negro/MS, 26 de novembro de 2020.
Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal
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