
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 1806/2013, de 13 de março de 2013.

Dispõe  sobre  a  Instituição  de  equipe  de  transição
pelo(a) Prefeito Eleito(a) para o Cargo de Prefeito(a) do
Município de Formigueiro Estado do Rio Grande do Sul.

Gildo Benjamin Bortolotto,  Prefeito Municipal  de Formigueiro,  faz saber em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1º Ao  candidato  ou  a  candidata  Eleito(a)  para  o  Cargo  de  Prefeito(a)
Municipal de Formigueiro, estado do Rio Grande do Sul, é garantido o direito de Instituir e
organizar Equipe de Transição, observadas as disposições desta Lei:

Art. 2º A equipe de transição de que trata o art. 1º tem por objetivo inteirar-
se  do  funcionamento  de  todas  as  atividades  da  administração  deste  município,
desenvolvidas pelos órgãos da administração local e da administração descentralizada.

§  1º A  Equipe  de  Transição preparará  os  atos  de  iniciativa  do(a)  novo(a)
Prefeito(a) a serem aditados imediatamente após a sua posse.

§ 2º Os membros da  Equipe de Transição serão indicados pelo prefeito(a)
eleito(a),  os  quais  terão  acesso  as  informações  relativas  as  contas  governamentais,  aos
programas de trabalho em execução e aqueles projetados para terem início logo após o término
dos primeiros, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

§ 3º A Equipe de Transição poderá ter um apoio de um ou mais servidores
designados  pelo  prefeito(a)  em  exercício,  no  sentido  de  facilitar  o  entendimento  e  o
desenvolvimento das ações daquela equipe.

    § 4º A Equipe de Transição será supervisionada e coordenada por um de
seus membros designado pelo prefeito(a) eleito(a), ao qual caberá a incumbência de obter as
informações mencionadas no parágrafo anterior.

Art. 3º Os titulares dos órgãos referidos no art. 2º não poderão negar qualquer
tipo de informação sobre o funcionamento das atividades dos órgãos da administração
municipal, sob sua supervisão, inclusive das Contas Governamentais

Art. 4º Fica o Poder Executivo em exercício, autorizado a organizar e ceder
dependências  administrativas  à  Equipe  de  Transição,  a  fim  de  possibilitar-lhe
comodidade no exercício de suas funções.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
AV. JOÃO ISIDORO LORENTZ, 222

CNPJ: 97.228.126/0001-50 FONE: (55)3236-1200  CEP:97.210-000



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Art.  5º A  Equipe  de  Transição,  de  que  trata  esta  Lei,  será  desfeita
imediatamente após a posse do prefeito(a) eleito(a).

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Formigueiro, 13 de março de 2013.

                                                                             Gildo Benjamin Bortolotto
                Prefeito Municipal

        
Registre-se e publique-se.
          

Fabiano Ilha da Luz
Secretário M. da Administração
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