
Ata nº 03 da Reunião da Equipe de Transição 

Aos vinte e um  dias do mês de dezembro, as quinze horas e trinta minutos 

reuniram-se na Prefeitura Municipal, a equipe de transição para receber a 

documentação solicitada pela administração para as secretarias municipais. 

Aberta reunião, o secretario de administração informa que recebeu as 

informações e levantamentos das seguintes secretarias: memorando nº 

71/2020 encaminhando relatório do Imas; memorandos nº 219/2020 e 

280/2020 encaminhando relatório da Secretaria de meio Ambiente; memorando 

nº 189/2020 da Secretaria de Obras, encaminhando a relação de materiais 

disponíveis em 21/12; memorando da Secretaria de Planejamento informando 

as obras em andamento; memorandos 24/2020 e 25/2020 encaminhando 

relatórios de gastos com publicidades e inventario de bens da pasta; Casa do 

Empreendedor enviou documento com relação de bens; Secretaria de finanças 

encaminhou relatório dos talonários de cheques de responsabilidade do setor 

financeiro; memorando 54/2020 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

encaminhando relatório. memorando 131/2020 da Secretaria da Educação 

informando a respeito do Conselho do FUNDEB; memorando 656/2020 da 

Secretaria de Administração informando leis municipais; memorando 36/2020 

do setor de Contabilidade informando o balanço da Prefeitura, Imas, CIAHAB e 

FUMPREVI, informando o índice de pessoal, precatórios, investimentos em 

Saúde e Educação; divida fundada, relação de convênios Federal, Estadual e 

Municipal, Certidões, Saldo de Contas Bancárias, relação de restos a pagar, 

empenhos a pagar e empenhos emitidos em dezembro; memorando nº 

429/2020 do RH confirmando pagamento do decimo terceiro salário e folha de 

pagamento de dezembro; memorando 670/2020 da Secretaria de 

Administração encaminhando relação de leilões realizados em 2020; 

memorando nº 653/2020 da Administração e Licitação encaminhando relatórios 

dos contratos em vigência; memorando 660/2020 Administração informando 

Comissão de Processos Administrativos e Sindicância existente; memorando 

672/2020 encaminhando oficio do Poder Judiciário sobre Audiência de 

Instrução e Julgamento que acontecerá em 24/02/2021; memorando 671/2020 

encaminhando solicitação de dispensa funcional; memorando 668/2020 

encaminhando processos existentes junto ao Ministério Público; memorando 

669/2020 encaminhando a relação de cinquenta e cinco processos existentes 

na Secretaria de Administração; memorando 667/2020 encaminha a lei 

4890/2020 que dispõe sobre o controle de pontualidade no serviço público. A 

comissão repassará ao Sr. prefeito eleito, Bachir Abbas, mediante ciência, toda 

a documentação recebida, colhendo a assinatura do mesmo no presente 

instrumento, para a devida análise e posterior encaminhamento dos 

documentos aos respectivos  responsáveis de cada uma das pastas afetas. 

Considera-se, assim, encerrada a transição, a qual ficará a disposição do Sr. 

prefeito pagar a eventuais esclarecimentos e ou complementações q se façam 

necessárias  Informa ainda, a comissão,, que a exemplo das demais,  a 

presente Ata de Transição será colocada no Portal da Transparência, em 

obediência a legislação em vigor. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a 

presente ata. 


