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PORTARIA Nº 1469/2020
NOMEIA A COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AMÉRICO DE SOUSA DOS SANTOS, PREFEITO
MUNICIPAL DE COELHO NETO, Estado do Maranhão, no uso
de suas atribuições legais com fulcro no art. 81, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município, e
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Comissão de Transição de
Governo, composta dos Seguintes Membros:
1 – Alberto Carvalho Cunha, Contador Geral do
Município;
2 – Eliana de Sousa Lima, Procuradora Geral do
Município;
3 – Francisca Meire Silva Sousa, Subprocuradora do
Município.
4- José Ribamar Simões Neto, Secretário Adjunto da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo;
5- Luciane Craveiro da Silva Cunha, Assessora
Especial;
6- Maurício Rocha das Chagas, Servidor Público.
Art. 2º - Fica designada a servidora Luciane
Craveiro da Silva Cunha, Assessora Especial como presidente a qual
será responsável pela coordenação dos trabalhos da comissão.
Art. 3º - A comissão deverá obedecer ao disposto no
Decreto Municipal nº 585/2020 de Coelho Neto - MA.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 18 DE
NOVEMBRO DE 2020.
Américo de Sousa dos Santos
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 585/2020
INSTITUI A COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE MANDATO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AMÉRICO DE SOUSA DOS SANTOS,
PREFEITO MUNICIPAL DE COELHO NETO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Coelho Neto e,
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 10.186, de 30
de dezembro de 2014, que dispõe sobre a instituição de equipe de
transição por candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.609, de 20
de dezembro de 2002, que estabeleceu regras para a transição de
governo no âmbito da Administração Federal, e a Lei Estadual nº
10.219, de 31 de março de 2015, que instituiu a Transição
Republicana de Governo no âmbito da administração do Estado do
Maranhão, podendo ambas, por analogia, serem aplicadas no âmbito
municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de instituir-se um
processo de transição governamental democrático da Administração
Pública Municipal, visando à preservação da continuidade das
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atividades administrativas e dos serviços públicos, que constituem o
interesse maior da população;
CONSIDERANDO
que
a
nova
gestão
administrativa necessita conhecer dados fundamentais, sem os quais
dificultar-se-ia a implantação de seus projetos, programas de governo
e compromissos de campanha, já a partir do início do exercício do
novo mandato;
CONSIDERANDO, finalmente, que os agentes e
autoridades administrativas têm o dever constitucional de pautarem-se
pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
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.
Art. 2º - O processo de transição de mandato terá
início no dia 18/11/2020 e se encerrará em 31/12/2020 de dezembro
do corrente ano.
Art. 3º - A Comissão de Transição de Mandato será
composta por até seis membros, todos designados pelo Chefe do Poder
Executivo.
§1º - A Comissão de Transição de Mandato será
representada por um Presidente 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 fornecidas, independente de solicitação, e o cronograma de
atendimento das demandas apresentadas.
Art. 4º - As informações, relatórios e dossiês
relativos aos atos da Administração Pública Municipal serão entregues
ao Presidente da Comissão de Transição ou à pessoa formalmente
indicada por ele como representante, para este fim.
Art. 5º - Caberá à Comissão de Transição de
Mandato:
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 2021-2024;
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;
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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. 6º - Os pedidos de acesso às informações de
que trata o artigo 5º deste Decreto, qualquer que seja a sua natureza,
deverão ser formulados à Comissão de Transição de Mandato, por
escrito, cabendo ao seu respectivo Presidente requisitar aos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal os dados solicitados.
Parágrafo Único - É vedado aos servidores públicos
municipais, que não integram a Comissão de Transição, a prestação de
informações relativas à transição de mandato disciplinada neste
Decreto, com exceção dos pedidos submetidos aos procedimentos da
Lei Federal nº 12.527/2011.
Art. 7º - Os Secretários Municipais deverão
encaminhar à Comissão de Transição de Mandato, no prazo máximo
de oito dias da entrada em vigor do presente Decreto, as informações
circunstanciadas sobre:
I - estrutura organizacional, endereços e telefones
das unidades e horários de atendimento ao público, acompanhados das
respectivas competências de cada órgão e especialmente das decisões
e atos de gestão que possam ter repercussão especial para o seu futuro,
tais como políticas estabelecidas em lei e ações e/ou projetos em
desenvolvimento;
II - principais ações, projetos e programas de cada
Secretaria Municipal, indicando-se a legislação municipal que os
disciplinam e os dados gerais de execução das atividades neles
compreendidas;
III - relação dos nomes, endereços e meios de
contato dos atuais dirigentes de cada setor ou órgão da estrutura
administrativa, dos servidores ocupantes de cargos ou funções de
chefia, dos integrantes de comissões, dos responsáveis por senhas
bancárias e pelos sistemas de informática, sejam contratados pelo
Município ou disponibilizados por órgãos estaduais e federais para a
gestão de informações de governo, discriminando-se os respectivos
perfis de acesso;
IV - relação de entidades com as quais o Município
tem maior interação, especialmente aquelas que integram outros entes
federativos, consórcios públicos e organizações não-governamentais
sem fins lucrativos, indicando-se o motivo que fundamenta a relação
estabelecida, o termo de ajuste ou congênere, os registros de quaisquer
repasses ou transferências de recursos financeiros realizados no fim do
mandato e a realizar no próximo exercício, as datas de prestações de
contas aprazadas e a identificação do órgão público ou entidade, bem
como do seu responsável legal ou preposto;
V - informações relacionadas a processos licitatórios
em andamento, indicando-se o objeto, a modalidade, o valor estimado
da futura contratação e a fase atual do certame.
VI - relação dos contratos de obras, de serviços
contratados com cronograma físico a concluir-se no(s) próximo(s)
exercício(s), bem como os de natureza contínua celebrados pela
Administração Municipal, com a indicação do termo de contrato,
respectivo número e processo do qual tenha decorrido, o objeto, os
dados do contratado e do seu preposto, o valor, as condições de
pagamento, o prazo de vigência e o responsável do Município pela
fiscalização;

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro | Fone: (98) 3473-1121
CNPJ: 05.281.738/0001- 98 - CEP: 65.620-000 – COELHO NETO-MA

e-mail: gabin@coelhoneto.ma.gov.br

VII - relatórios que evidenciem, de modo
circunstanciado, a situação econômica, financeira e fiscal do
Município, os quais poderão ser instruídos com cópia do último
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Relatório de
Gestão Fiscal, bem como dos balancetes contábeis mais recentes,
evidenciando-se os compromissos da dívida de longo e de curto prazo,
especialmente em relação aos restos a pagar, precatórios, empréstimos
e financiamentos contratados, parcelamentos de dívidas e demais
compromissos financeiros exigíveis a curto e a longo prazo;
VIII - inventários atualizados de todos os bens em
almoxarifado, bem como dos bens imóveis, móveis, equipamentos,
frota de veículos (veículos leves e pesados e máquinas), indicando o
estado de conservação e o local em que se encontram;
IX - em relação à frota, providenciar relatório
acompanhado dos respectivos certificados de registro e licenciamento
(CRLV) e, se houver, as apólices de seguro em vigor, indicando-se a
ausência de multas de trânsito, ou, se for o caso, cópia dos autos de
infração de trânsito com prazo em curso para apresentação de defesa
ou efetivação do pagamento;
X - situação de adimplência do Município perante a
União e Estado ou seus órgãos ou entidades, a qual poderá ser
comprovada mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
para com o INSS, de Certificado de Regularidade do FGTS, de
Certidão Negativa de Tributos Federais, de Certidão Negativa
Estadual, de Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e do
Certificado de Regularidade Previdenciária do RPPS - CRP;
XI - listagem da Dívida Ativa Tributária e Não
Tributária, bem como dos processos encaminhados para cobrança
judicial;
XII - inventário de ações ordinárias e execuções
fiscais a cargo da procuradoria municipal, indicando o número do
processo, autor, réu e situação, em especial se houver prazo a ser
cumprido na próxima gestão;
XIII - inventário de Termos de Ajustamento de
Contutas - TAC`s, indicando o número, se existente, objeto e situação;
XIV - listagem dos cargos, empregos e funções
integrantes da estrutura municipal, com indicação de quais estão
providos e a secretaria ou órgão de lotação, além de perspectiva de
quais permanecerão providos no início de janeiro, acompanhada de:
a) relação dos vencimentos e dos subsídios de cada
cargo, emprego e função, bem como das demais vantagens que lhe são
próprias;
b) o valor médio das despesas mensais com a folha
de pagamentos;
c) informação da escala organizada para o gozo de
férias pelos servidores, indicando os que estarão em férias no início de
janeiro e aqueles que estão com o período aquisitivo implementado
aguardando fixação de data para o gozo;
d) relação das admissões e inativações pendentes de
registro junto ao Tribunal de Contas do Estado, com indicação do
número do processo e anotação, quando for o caso, do prazo para
atendimento de eventuais diligências;
e) situação do Regime Próprio de Previdência Social
dos servidores, quando instituído, com identificação do número de
servidores e ex-servidores em gozo de benefício, o montante dessa
despesa, bem como do total mensal arrecadado, além de informações
quanto aos valores aplicados vinculados a esse regime;
XV - relação das sindicâncias, processos especiais e
administrativos em curso e que permanecerão pendentes de conclusão
após o encerramento do exercício;
XVI - cópia dos relatórios de auditoria emitidos pelo
Tribunal de Contas do Estado ou relatório circunstanciado com os
apontamentos existentes contra a Administração e medidas que devam
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ser implementas, em decorrência do transito em julgado de decisão da
Corte de Contas
Art. 8º - O Presidente da Comissão de Transição de
Mandato poderá editar normas complementares necessárias ao
cumprimento deste Decreto, bem como poderá solicitar informações e
providências aos Secretários Municipais, assinalando prazo para o seu
cumprimento, o qual não será inferior a dez dias úteis.
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação.
Registre-se e publique-se

Os proventos iniciais serão de: Salário Base: R$ 1.045 (hum mil e
quarenta e cinco reais); Quinquenios 35% no valor de R$ 365,75
(Trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Totalizando o valor de R$ 1.410,75 (hum mil quatrocentos e dez
reais e setenta e cinco centavos). Com fundamentos dados pelo
artigo 78 Lei Municipal nº 261/89.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
COELHO NETO-MA, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2020.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se.

Américo de Sousa dos Santos
Prefeito Municipal

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Raimunda Véras Resende
Diretora Presidente do IPSMCN
Decreto nº 011/2017
Mat.30127-1

EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2019 DA
DISPENSA Nº 002/2019
Locatário: O Município de Coelho Neto - MA, através da Fundo
Municipal de Saúde, CNPJ: 10.747.944/0001-80. Locador: Francisca
da Silva Sampaio, inscrita no CPF nº 446.251.383-53. Objeto do
presente termo de aditivo: aditivar prorrogação de vigência do
Contrato 007/2019 até 31 de dezembro de 2020, para Locação de
Imóvel para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial,
CAPS-AD, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Coelho Neto – MA, do Contrato Inicial.
1 - Aditivar vigência até 31 de dezembro de 2020.
2 – A vigência do Contrato passa a ser de 20 de novembro de 2020 à
31 de dezembro de 2020. Data da Assinatura: 20 de novembro de
2020. Representante do Locatário: José Raimundo de Sousa Carvalho,
CPF nº 939.244.613-68. Representante do Locador: Francisca da Silva
Sampaio, inscrito no CPF nº 446.251.383-53. Coelho Neto (MA).
Publique-se.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
COELHO NETO

ESTADO DO MARANHÃO
Diário Oficial do Município
Lei Municipal 709/2018
Pça. Getúlio Vargas S/N, Centro Coelho
Neto-MA
Site
www.coelhoneto.ma.gov.br
Américo de Sousa dos Santos
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 028/2020
Coelho Neto 18 de novembro de 2020.
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DO MUNICIPIO DE COELHO NETO, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº 599/2011, e o que
consta no processo de aposentadoria nº 299/2020.
R E S O L V E:
CONCEDER Aposentadoria Voluntaria Por Idade e Tempo de
Contribuição com proventos integrais e paritários, ao servidor
municipal ABIMAEL SILVA DE ARAÚJO, inscrito no CPF nº
233.198.363-15, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento,
Administração e Finanças, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, matrícula nº 10288-1, com fundamento legal contido
no artigo 3º incisos I a III da Emenda Constitucional nº 47/05,
bem como no artigo 77, incisos I a III e § 2º da Lei Municipal nº
599/11, bem como nos pressupostos legais contidos nos artigos 78 e
79 da Lei Municipal nº 261/1989.
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