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Gov- Medidas iniciais: exame da LOM para saber o que ela diz a
respeito: algumas trazem dispositivos que orientam o período de
transição, determinando o que deve ser feito, a criação de comissão
da qual participammembros do atual erno e do futuro etc.

- Elaboração de relatórios contendo informações sobre a situação do
Município em termos financeiros e em termos da situação jurídica.



- Situação dos servidores: relação dos servidores por categoria: estatutários,
celetistas (estáveis e não estáveis - art. 19 ADCT): costuma haver quatro ou
cinco situações - descrever.

- Contratados por prazo determinado, comissionados, ocupantes de funções
gratificadas, nº de cargos e funções de confiança que devem ser preenchidos.

- Processo de pessoal: judiciais e administrativos; razões que explicam a
existência de processos; detalhamento de cada situação atual (em que pé
estão etc.).

- Pagamento dos servidores: há atrasos? Há discordância com a legislação? Há
pendências? As férias estão em dia? Licenças? Outras hipóteses existentes.

- Situação junto a INSS, FGTS, PASEP etc.

- Relatório sobre os principais problemas de pessoal: qualificação, quantidade,
legislação, regime jurídico (existe? qual?).

- Despesa com pessoal: está de acordo com a LC nº 101/00 (LRF)?



- Legislação básica: existe?

- LOM, Lei de Estrutura, Regimento Interno, Quadro de Pessoal, Regime
Jurídico dos Servidores, Previdência, Estatuto do Magistério, legislação sobre
Conselhos obrigatórios (criança e adolescente, assistência social, saúde,
educação e outros que não sejam obrigatórios pela legislação federal, mas que
o Município mantém).

- Legislação tributária (CTM e esparsa), Plano Diretor e legislação
urbanística (Posturas, Obras, Zoneamento, Loteamento, Perímetro).



- Como vai a prestação de serviços à população? Quais as deficiências? Que
serviços estão sendo prestados, do rol que consta da LOM? Lixo, coleta, feiras,
matadouros, mercados, iluminação pública, saúde, educação, assistência social,
água, esgoto, pavimentação (há obras em andamento?) etc.

- Relações com concessionários e permissionários: há contratos? Estão de acordo
com a legislação (Leis nº 8.666/93, 8.987/95 e 9.074/95? Há pendências? Há
necessidade de novas licitações para regularizar concessões e permissões?

- Relações com fornecedores, bancos etc. Verificar possibilidade de rever
contratos, escolher novos fornecedores, negociar com bancos etc.

- Serviços federais ou estaduais dos quais o Município participa, pagando alguma
coisa (polícia, juiz, delegado, promotor etc.). Limitações da LRF = convênio e
previsão orçamentária.



- Relações com o Legislativo: como anda a fixação de subsídios para a próxima
legislatura? Que diz a LOM? Respeito à LRF - EC nº 25/00. Limites. Fixação abrange
também os Secretários, por força da EC nº 19/98.

- A remuneração é sempre assunto muito consultado. Dúvidas: fixação em
dinheiro, limites: da receita, do que ganha o Deputado Estadual, gastos com
pessoal.

- Que projetos de leis encontram-se na Câmara? Sobre que assuntos? Quais estão
em regime de urgência? Quais estão parados há tempos? Que medidas podem ser
tomadas para agilizar alguns projetos, que sejam de interesse da nova
administração?

- Que projetos foram sancionados ou vetados nos últimos meses? Quais podem
ser de interesse da nova administração?



- Responsabilidade do Prefeito e de outras autoridades municipais: permanece
depois do mandato (com relação ao Prefeito, D.L. nº 201/67, decisões do STF).

- Lei de Improbidade Administrativa: o art. 1º e seu parágrafo único da Lei nº
8.429/92 dispõem:

“Art. 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor
ou não, contra a Administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território,
de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio
ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem como daquelas
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de
50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos”.



Conceito de agente público (art. 2º da Lei de Improbidade):

“Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo
anterior”.

- Assuntos orçamentários, contábeis, financeiros, dívida pública.

- Processos judiciais: provocados por contribuintes, servidores, fornecedores e
outras pessoas físicas e jurídicas.

- Leis municipais submetidas à apreciação judicial: ilegitimidades ou
inconstitucionalidades que prejudicam a atuação da Administração.

A transição feita com critério e com informações amplas e corretas demonstra o
cuidado com o bem público, contribui para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados aos cidadãos e completa com distinção o mandato de quem está
deixando o governo.




