UM guia para o poder executivo
PREFEITOS

2021/2024
Período

2

Transição Municipal • Um guia para o Poder Executivo

2
Transição Municipal: Um Guia para o Poder Municipal
Data da Publicação: Novembro de 2020
Número de Páginas: 25
Publicação exclusiva da parceira:
R. Santana Consultoria e Capacitação Ltda.
www.rsantana.com.br
Trweb Soluções Tecnológicas e Consultoria Ltda.
www.trweb.com.br
Estud’Arte Jurídica
www.estudarte.com.br
As informações desta obra podem ser reutilizadas (excluindo os logotipos), desde
que citada a fonte.
Download desta publicação disponível em:
www.transicaomunicipal.com.br
É proibida a reprodução, total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio
desta obra. A violação dos Direitos do Autor (Lei 9.610/98) é crime estabelecido
pelo artigo 184 do Código Penal.
Autores:
Jair Eduardo Santana
Renata Ramos de Castro
Projeto Gráfico:
Objeto Urbano
@objetourbano
fotos: www.freepik.com

Apoio:

APRESENTAÇÃO

4

2INTRODUÇÃO

7

3CALENDÁRIO

11

4PROCESSO DE TRANSIÇÃO

12

5OBRIGATORIEDADE DE

INSTITUCIONALIZAR O PROCESSO

15

6ESTRUTURA BÁSICA DO GOVERNO MUNICIPAL

17

7ASPECTOS PRÁTICOS DA TRANSIÇÃO

20

8CHECKLIST DE PROVIDÊNCIAS

21

9CHECKLIST DA TRANSIÇÃO MUNICIPAL

22

DESPEDIDA & CONCLUSÃO

24

Índice

1

APRESENTAÇÃO

Transição Municipal • Um guia para o Poder Executivo

1

Não é novo o nosso desejo em contribuir para o processo de
transição de governo no âmbito municipal1.
A nossa trajetória profissional que data de mais de 35
(trinta e cinco anos) e a confortável postura de observador
nos permite afirmar o quanto o Brasil melhorou nesse
quesito e o quanto ainda temos que melhorar.
Se é fato que a democracia vai se consolidando cada vez
mais dentre nós, no sentido de haver uma maior liberdade e
legitimidade em relação ao sufrágio, é igualmente correto
que no quesito governança pública ainda temos um longo
trecho a percorrer.
Os fatores sociais que movem o pleito eleitoral têm
se mostrado mais ou menos latentes a depender de
determinadas circunstâncias que descabem comentar. No
entanto, as demandas comunitárias que devem ser supridas
pelo governo se avolumam cada vez mais e ganham novas
formas, não obstante se limitem a um temário básico
essencial que é indicativo do ideário de todo ser humano: a
necessidade de bem-viver.

1.

Neste ano de 2020 o projeto “transição municipal” (2020/2021) sai a público em decorrência

da união de esforços e de diversos incentivos recebidos. Merece destacar o incansável trabalho
da Professora Dra. Renata Ramos de Castro e o “apoio das Equipes das empresas apoiadoras
deste Projeto.”
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Nessa ordem de ideias, é a pessoa humana (não importando aqui a sua
qualificação legal) que – contribuindo para a vida em comunidade –
apresenta demandas por saúde, por segurança, por moradia, por circulação,
educação, lazer, trabalho, meio ambiente, assistência social, esporte,
cultura, emprego, renda, melhor distribuição de receita, e tantos outros
temas que implicam diretamente no falado bem-viver.
Se é certo que as instâncias governamentais primárias são também as
responsáveis diretamente pela execução de políticas públicas que propiciem
o bem-viver - e disso não podemos abdicar enquanto sociedade – o momento
ao qual este material se destina possui especialíssima importância, como já
registramos em ocasiões passadas.

foto: Magali Medina

É que o pretendente ao cargo político (seja prefeito ou vereadores) se
compromete a uma diversidade de afazeres vindouros que deveriam ter
início com a boa elaboração do seu Plano de Governo, dotado de cunho
técnico, político e vinculativo, eis que plasmará o próximo Plano Plurianual
(PPA), ferramenta que nunca será uma mera carta de intenções.
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Essa é novamente a nossa contribuição para
que a transição de governo possa ocorrer
de modo a colher os bons frutos que o
procedimento exige: a festa é da democracia,
uma vez que esteja ultrapassado o pleito.
Mas os trabalhos envolvidos pelo assunto são

de especial monta e dizem respeito – ao cabo
de tudo – ao destino da comunidade.
E esta, a sociedade, como já escrevemos há
muito tempo (“Democracia e Cidadania”,
1995) que:

O ideal democrático, que por largo
tempo se identificou com a democracia
representativa, hoje reclama a inserção de
mecanismos corretivos para o atingimento da
aproximação supracitada.
É o que se constata nos mais diversos
ambientes políticos autodenominados
democráticos. O mero comparecimento às
urnas e a exteriorização de preferência por
este ou aquele candidato ou partido político,
a cada quatro ou cinco anos, é ato mínimo da
cidadania onde se encontra enclausurado o
cidadão e com o qual não mais se concorda.

Professor
Jair Eduardo Santana
set. de 2020

O terceiro milênio se aproxima e,
tal qual a democracia que está em
constante aprimoramento, a cidadania vem
assumindo foros diversos, reclamando o
estreitamento do governo com o povo;
este (o povo) não pretende mais ser mero
objeto e espectador do Estado, mas sujeito e
ator do seu próprio destino.
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Um novo ciclo eleitoral se desenrola à frente de nossos olhos
e as novas eleições municipais anunciam a chegada de novos
Prefeitos e Vereadores Municipais Brasil à fora. É, certamente,
uma época inspiradora e que renova nossas energias após um
ano com obstáculos atípicos.
É natural que em um ano com tantas demandas extraordinárias,
como 2020, os gestores públicos estejam concentrados no
combate à pandemia da COVID-19. Entretanto, especialmente
para os gestores municipais, cujos mandatos se encerram ao
final deste ano, é importante observar um conjunto de regras
tanto fiscais, quanto eleitorais. É tempo de se preocupar
com a transição municipal.

7
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A obrigatoriedade da institucionalização do
processo de transição municipal não é uma
novidade no cenário jurídico e eleitoral
brasileiro. Entretanto, infelizmente, ainda
não foi-lhe concedida a relevância devida.
Isso acontece, em parte, por falta da cultura
de desenvolvermos Políticas de Estado, e
não Políticas de Governo, como deveria ser.
Hodiernamente, os pilares de transparência
e integridade fomentam essa mudança
cultural. O objetivo é fortalecer os laços
de cooperação entre as gerações de gestores

municipais em nome do interesse público. A
nós, nos cabe o papel de agentes de suporte
nessa jornada.
Conforme ficará claro ao longo desta cartilha,
as recomendações propostas aos gestores
municipais que encerram sua contribuição
no final do ano referem-se a medidas
administrativas de baixa complexidade que, se
adotadas na forma e no prazo devidos, evitam
futuros transtornos, resultado de eventuais
condenações nas esferas administrativa, civil,
criminal e eleitoral.

8
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Pela terceira vez na história política brasileira, os
candidatos ao Executivo Municipal tiveram que registrar na
Justiça Eleitoral – juntamente com as suas candidaturas –
o seu Plano de Governo (ou Planejamento Governamental). É
uma “nova” regra de sentido positivo extremo, conforme o
passar dos tempos demonstrará. Assim porque as chamadas
“promessas de palanque” ganham, desse modo, um outro
colorido e possibilidade concreta de serem materializadas,
sem prejuízo da análise prévia pelo eleitorado.
Na verdade, ao eleger determinado candidato a população
está chancelando seu Plano de Governo. Portanto, o torna
vinculado à atividade pública e o coloca na posição de
orientar as Políticas Públicas que serão desenvolvidas
durante o mandato.
O momento pós-eleitoral implica na finalização de um
governo e no início de outro. Isso demanda preparação e
mostra o quanto é plural o fenômeno; é algo tão grande ou
muito maior do que o próprio pleito recém-disputado, porque
os governantes se incumbirão da árdua tarefa de sincronizar
e compartilhar informações, várias relativas ao destino das
suas comunidades.
A transição governamental, no momento pós-eleitoral, é
relativamente jovem, vez que foi instituída apenas no ano
de 2002, com o advento da Lei Ordinária nº 10.609/2002, a
qual dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo
candidato eleito para o cargo de Presidente da República.
Observando a simetria entre os entes federados, é que se
apresenta a necessidade de dizer da transição municipal.

9
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É fato que a sociedade brasileira atual não tolera mais certas
condutas públicas que fizeram parte do passado. Os novos
tempos – motivados por bons ingredientes da democracia
participativa – estreitaram o antigo fosso existente entre
Governo e Sociedade.
As entidades de controle da Administração Pública vêm
atuando forte para que tudo permaneça nos trilhos devidos;
e estes se assentam cada vez mais na exigência de governos
que se pautam por resultados ótimos, especialmente quando
o assunto é Governança Pública.

Preparemo-nos, então,
para a troca de comando
na Prefeitura e na
Câmara Municipal.

10
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NOV.
2020

ELEIÇÕES

DEZ.
2020

FINAL DE
MANDATO

JAN.
2021
POSSE DOS
ELEITOS
INÍCIO
MANDATO

PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

FEV.
2021
TRABALHOS
REGULARES
EM
ANDAMENTO
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PROCESSO
DE TRANSIÇÃO

4

A cada quatro anos o povo se manifesta e a festa da
democracia acontece ao serem renovados os mandatos dos
Prefeitos e dos Vereadores nos 5.570 Municípios brasileiros,
através de eleições diretas e livres.
É a regra constitucional valorizando a República, o pluralismo
político, o Estado Democrático de Direito e, de modo prático, a
alternância no comando do poder através da livre escolha cidadã.
Encerrado um mandato, logo outro se inicia.
A transição no governo importa, assim, na passagem de
comando político de um mandatário para outro e implica numa
extensa série de providências, fiscais e eleitorais, que afetam
inúmeros atores, incluindo a sociedade.

A transição política tem como objetivo:
Possibilitar que o Chefe do Executivo em término de
mandato informe ao candidato eleito sobre as ações,
projetos e programas em andamento, visando dar
continuidade à gestão pública;

Possibilitar que o candidato eleito, antes da posse,

conheça, avalie e receba do atual Chefe do Executivo
dados e informações necessários à elaboração e

implementação do programa do novo Governo.
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O que deveria ser um simples câmbio de governantes traz
– não raro – prejuízos irreparáveis para a continuidade dos
serviços públicos, para a comunidade e outros tantos que
descabem enunciar. Não são prejuízos que se restringem aos
aspectos econômicos e financeiros. Muitas vezes a letargia
que acomete a Administração Pública – motivada na ausência
de uma ótima transição de governo – produz a regressão no
tempo e a injusta punição indireta da sociedade.
Com o intuito de evitar que o ciclo político comprometa o
equilíbrio econômico-financeiro dos Municípios, Estados e
até da própria União, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/00) definiu regras rígidas para
orientar o período de transição. A Lei Eleitoral (Lei nº
9.504/97) também determina regras para o final
do mandato, com o objetivo de impor condutas
que garantam a igualdade de oportunidade dos
candidatos eleitos ao se apropriarem da realidade
do Governo que irão assumir.

13
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É dever do gestor que conclui sua contribuição com a
República, obedecer os ditames legais e franquear
acesso às informações públicas ao candidato
eleito. Ao mesmo tempo, é direito-dever
do candidato eleito interessar-se pelo
processo de transição e estudar a situação
do Governo que assumirá em breve. Assim,
deve observar se o seu antecessor cumpriu
com todos os procedimentos e obrigações
conforme a legislação. Caso verifique alguma
irregularidade, o Ministério Público deverá ser
informado para que intervenha na situação, visando
efetivar o interesse público.
Ao se institucionalizar o processo de transição nos
governos municipais – além de cumprir as normas do País
– os governantes locais estão promovendo aquilo tudo que
é devido aos cidadãos e cidadãs.
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OBRIGATORIEDADE DE
INSTITUCIONALIZAR O PROCESSO
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A obrigatoriedade da institucionalização do processo
de transição municipal extrapola questões morais da
necessidade de ter-se cidadãs e cidadãos no centro da
dinâmica do Poder Político. As leis brasileiras exigem e
obrigam a institucionalização do processo de transição nos
governos municipais.
A troca de comando em um Município (envolvendo ambos
poderes Executivo e Legislativo) não pode ser a causa ou o
motivo de prejuízos para os habitantes deste. Ao contrário,
se há a troca de comando é justamente inspirada e orientada
à melhor prestação de serviços para os cidadãos.

Em tal sentido é que toda a
Administração o Pública está
comprometida com a:
● Continuidade administrativa;
● Eficiência;
● Impessoalidade;
● Moralidade;
● Promoção do bem social;
● Garantia do desenvolvimento humano
em todas as dimensões.
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Todas essas previsões são constitucionais e, por isso,
não podem ser negligenciadas. Precisam integrar a cultura
organizacional da Administração Pública de tal forma que se
torne corolário.
Quem, em sã consciência e no estágio atual da nossa
sociedade política, advogaria tese em contrário?
A todo modo, não bastassem os mandamentos constitucionais
existentes, diversas iniciativas vão ocorrendo aos poucos
Brasil afora. É o caso, por exemplo, da Constituição do
Estado de Minas Gerais que impôs regra taxativa para a
institucionalização do processo de transição que tanto
reforçamos a importância.

A atuação de um

mandato popular por

Prefeitos e Vereadores

se dá – não podemos
nos esquecer disso –

em favor da sociedade

que eles representam e,

por isso, é inevitável o

compromisso com a boa
governança pública.

ESTRUTURA BÁSICA DO
GOVERNO MUNICIPAL
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Os Municípios são unidades federativas indissociáveis da
República Federativa brasileira, segundo as cláusulas pétreas
da Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Por isso, são
dotados de autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira. Possui, com efeito, competências constitucionais
que lhe são próprias e sua missão resulta em diversos
compromissos para com os seus cidadãos e cidadãs.
A transição municipal é tão complexa quanto a estrutura
básica da Administração Pública local e seu respectivo
funcionamento. Isso porque na medida em que aumentamos a
estrutura de funcionamento (secretárias, superintendências...),
aumentamos – igualmente – as interfaces de relacionamento.
Por isso o aumento da complexidade.

17
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Alguns eixos são
fundamentais para
garantir a estrutura
básica da Administração
Municipal e contemplar
as demandas – por
menores que sejam.
Estes são:

● Continuidade administrativa;
● Eficiência;
● Impessoalidade;
● Moralidade;
● Promoção do bem social;
● Garantia do desenvolvimento

humano em todas as dimensões.
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Estes eixos se relacionam constantemente e dinamizam as relações “intra”-administrativas
através de processos e procedimentos internos que visam a prestação de serviços e de
utilidades públicas para a sociedade. Em linguagem técnica, estes eixos se coordenam com o
objetivo de garantir a prestação de serviços públicos e realizar as competências recebidas da
Constituição Federal vigente. A exemplo, aquelas afetas a alguns setores constitucionalmente
definidos como essenciais à vida da comunidade:
● Saúde;

● Segurança Pública;
● Educação;

● Obras Públicas;

● Desenvolvimento Econômico e Social;
● Habitação, Uso e Ocupação do Solo;

● Saneamento Básico (água e rede de esgoto);
● Mobilidade Urbana;

● Transporte Público Urbano Coletivo;
● Esporte;
● Lazer;

● Cultura;

● Turismo;

● Assistência Social;
● Meio Ambiente;
● Renda;

● Emprego;

● Limpeza Urbana;

● Empreendedorismo;
● Comércio Local.

19
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A transição no governo local demanda, como já dissemos –
uma série de providências e de medidas que não caberiam
enunciar à exaustão neste trabalho.
Movidos pelo intuito colaborativo, disponibilizamos diversas
Minutas Sugestivas relativas aos aspectos práticos da
transição, no e-book “Manual da Transição Municipal”.

Você poderá encontrá-lo:
Escaneando o QR Code:

No site:

www.transicaomunicipal.com.br
Caso tenha dúvidas, entre em
contato conosco:

contato@transicaomunicipal.com.br
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Consideradas as atribuições e responsabilidades do Município,
assim como a sua complexa estrutura básica e, sobretudo,
a sua razão de ser enquanto unidade federativa prestadora
de serviços e utilidades públicas propiciadora de bem-estar,
fica em evidência que a institucionalização do processo de
mudança no governo é algo inevitável e inquestionável.
Diante do imenso plexo de providências a serem tomadas
na ocasião, alguns pontos se destacam, especialmente para
que se garanta a continuidade das atividades finalísticas
governamentais.
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A seguir um checklist básico (que não tem a menor
pretensão de esgotar a temática) para te ajudar a
começar estruturar a transição municipal.
Formalização do processo de transição de
governo;

Designação da Equipe Técnica;
Estabelecimento de Rotinas e de

Procedimentos e Plano de Trabalho;

Análise do Plano de Governo aos Planos
existentes;

Aprofundamento nos Planos Orçamentários
e respectiva execução;

Diagnóstico da situação: Orçamentária,
Financeira e Patrimonial (mobiliária e
imobiliária);

Dívidas, reservas financeiras e estoques.

Prestação de contas de convênios celebrados
com a União e com o Estado;

Depósito mínimo para Precatórios (Emenda

Constitucional n. 62/2009);

Despesas obrigatórias com a Educação e com
a Saúde e à conta do Fundeb;

22
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As glosas mais comuns feitas pelos Tribunais
de Contas;

Subsídios de agentes políticos;
Despesas da Câmara Municipal e repasse
duodecimal;

Repasses a entidades do Terceiro Setor;
Observância à Lei de Acesso à Informação;
Aplicação de recursos vinculados;
Preparativos para a Prestação de Contas em
2021;

Continuidade de Programas custeados

com recursos das esferas Federal e Estadual
(especialmente FNS, FNDE e FNAS);

Diagnósticos em relação aos contratos e

demais ajustes administrativos (e licitações em
curso);

Projetos de Lei enviados pelo Executivo ao
Legislativo.

Se você quer conhecer em detalhes cada passo
deste checklist e receber um manual completo
para a transição municipal, nosso e-book Manual
da Transição Municipal traz todas as informações
que você precisa.
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Nosso objetivo sempre foi somar resultados e agregar valor
à experiência da Administração Pública.
Por isso, unimos esforços para produzir conteúdos acessíveis
capazes de renovar os horizontes e inspirar os Gestores
Públicos a investirem nas suas ferramentas de Governança.
A República precisa de todos nós vocacionados e orientados
ao cuidado da “coisa” pública.
Se você quer saber mais sobre a transição municipal, escaneie
o QR code abaixo e seja redirecionado para o nosso site.

Se você é um Prefeito eleito: Parabéns! A festa da democracia
lhe concedeu a maior honraria, a de gerir sua cidade. Agora,
é hora de arregaçar as mangas e começar o seu trabalho
tendo em mente sempre o bem da sociedade.

Conte conosco.
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