Prefeitura Municipal de São J osé do Egito
DEC RETO EXECUTIVO n ° 001/2001
EMENTA : Dispõe sobre a tomada de contas da
estrutura administrativa. financeira e patrimonial da
prefeitura Municipal de São José do Egito e dá outras
providencias.
Paulo Vieira Jucá, prefeito Constitucional do
Municipio de São José do Egito. no uso de suas
atribuições. consoante disposições da Lei Orgânica
Municipal:
Co nsiderando a não realização das etapas da
transição de poder para com a equ ipe que ora assume
o controle das ações governamentais:
Cons iderando a prevalência dos princípios de
1\drn in istração Pública quanto à legalidade. final idade.
economicidade. transparência c publicidade dos atos e
fato~ que devem atender ao interesse e conveniência
pilblicns.
DIR ET A:
Art. I o- Ficam suspensos e sem produzir quaisquer
direitos e gerar quaisquer obrigações. até as suas
convalidações:
I - T odos os contratos que gerem direitos c

obrig11ções:
11- Todas as otas de Empenho. mesmo liquidadas.
porém não pagas emitidas a panir da 5 de maio de
2000:
111 -Todas as notas e ordens de créditos. inclusive.
cheques que não tenham sido compensados até o dia
31 de dezembro de 2000:
IV -Todas as cessões. cedências. transferências e
demais atos de pessoal:
V - Todas as cessões. cedências. transferências e
demais atos que envolvam o patrimônio público
municipal:
VI- Todos os saques. transferências. remessas. ou
qualquer outra fom1a de movimentação dos recursos
públicos municipais. seja através. e a elas não se
restringindo. de entidades bancárias ou outras de
quaisquer espécies e que se destinem a qualquer forma
de movimentação e ou aplicações de recursos.
Art. r- Para a convalidação dos atos e fatos
enumerados ao artigo anterior fica criada um a

Comissão Espec ial com o objetivo de prover uma
tomada de contas do patrimônio publico municipal.
constituída de seis (6) membros. sob a coordenação e
nomeação do Secretário de Administração. com a
panicipação dos demais Secretános. e participação de
representante do Poder legislativo c representantes da
comunidade. bem como. representante da equipe que
encerrou suas atividades. a qual terá as seguintes
obrigações prioritárias:
a) - Na á rea de pessoa l c a ser obtido por um
reca dastramen to de todos os serv id ores e a ser
rea lizad o no período de 2 a 15 de janeiro
I) - Relação detalhada e individuada de todos os
servidores públicos municipais. com as seguintes
informações:
I . - remuneração com os respectivos símbolos:
2. categoria. com as seguintes informações:
2.1 - Concursados:
2.2- Estabilidade constitucional:
2.3 -Contrato Temporário:
2.4 -Contrato p/Serviços Espec ializados:
2.5 - Comissionados:
2.6- Contrato a titulo precário.
3. lotação:
4. a serviços de outros organismos:

2- Cópia conferida das folhas de pagamento dos meses
de novembro e dezembro'2000
3 - Cópia da folha de 13° mês/2000:
4 - Cópia dos processos dos concursos públicos
rea 1izados em 1997 e 1999:
5 - Relação detalhada e individuada dos inativos e
pensionistas. com as seguintes infonnações:
I.- remuneração com os respectivos símbolos:
2. - n" do Processo no TCEPE que j ulgou a
legalidade do ato.
6 - Relação detalhada e individuada dos precatórios
trabalhistas:
7 - Informações sobre a situação prevtdenciária dos
servidores da ativa. dos inativos e dos pensionistas.
com as seguintes informações:
I.- Regime jurídico:
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2. - Beneficios concedidos:
3. Volume e siruaçào do~ descontos efetuados
ao~ scn idores:
4. - Volume e 1.i tuaçào da contribuição do
Município:
5. - Relação dos débitos para com o IN SS:

2- Detalhamento do sistema de aba::.tcclmento d'água:
3 - Detalhamento do sbtema de tran~pone d~ carentes
e estudantes:
4 - Detalhamento do sistema de iluminação pública.

8 - Relação detalhada e individuada dos débitos com

I - Memória de câlcu lo da previsão orçamen tária para

remuneração dos servidores públicos:

200 1;
2 - Percentual gasto com serviços de terceiros no
e-;ercicio de 1999:
3 - Relação detalhada e indi\ iduali7ada dos restos a
pagar (divida nutuantc e fundada):
4 Plano de comas utili.tado:
5 - Quadro Resumo do Desempenho.
6 Quadro da Gestão Fiscal:
7 - Revisão dos saldos bancários c em caixa:
8 - Quadro Resumo do FUNOEF;
9 Quadro Resumo do Fundo Municipal de Saúde:
I O Relação detalhada e individuada dos convênios c
transferências voluntárias da União e do Estado:
I I - Relação detalhada e indi\ iduada. com posição
finance1ra. dos Programas dos quais o Mun1cipio
part1c1pa.
12 - Detalhamento dos sistemas de informatização,
com anexação dos manuais de ut iIi7ação:
De talhamento dos proje tos c projeções de
13
planejamento socioeconômicos:
1-l Cópia do código Tributáno Municipal;
15 - Detalhamento dos sistema de tributação c cobrança
de ta.\as:
16 Detalhamento da Dívida A ti\ a:
17 Detalhamento dos ga~to5 lotai!> com pessoal dos
doze ( 12) últimos meses.

9 - Relação detalhada e individuada dos Conselhos

l\1un icipais. com descrição das áreas de awação.
membros, com as respecti\ as funções c ong.cns. c se
'1nculados a Fundos.
b) - Nu área de patrim ônio

Relação e laudo de verificação detalhados dos
imóveis (terrenos. edifícios c casas) de propriedade du
Município. com endereço. por quem utiliLado. estado
de conservação e origem legal.
2 Relação detalhada e indi' iduada do~ bens mó,eis
de propriedade do Município. com local iLação. estado
de conservação e origem legal.
3 - Relação detalhada dos imóveis {terrenos e casa)
alugados pelo Município a terceiros. com indicação
do proprietário. endereço. por quem uti lizado. estado
de conservação e origem lega l:
-l Relação detalhada e individuada dos bens móveis
(veículos e equipamentos) de terceiros alugados pelo
Município. com indicação do proprietário. localização.
estado de conservação e origem legal:
5 Relação detalhada e individuada dos COI1\·ênios de
prestação de serviços públicos com a L nião e Estado e
ou empresas públicas e privadas:
6 - Relação detalhada c individualizada dos
equipamentos eletrônicos de comunicação:
7 Detalhamento do sistema de controle de estoques:
8 Detalhamento do sistema de compras do Município
9 Relação das Obras inacabadas no Município:
1O- Relação de Obras em andamento no Município
c)- Na área de limpeza pública
I - Detalhamento do sistema de coleta:
1- Projetos de aterro e usina de beneficiamento:
3- Detalhamento do sistema de deró~ito de li :o-o e detrito.
O)- Na área de sen ic;os essencia is

I -Detalhamento do sistema de esgotamento sanitário;
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c) - Na á rea de finan ças

f) - Na área de saúde

- Qua l a Situação do Sistema mun icipal de Saúde
perante o SUS quamo à municipali7açfio:
1 - Quais os programas. convênios c ou contratos em
vigor na área de saúde:
3- Qual a situação patrimonial dos serviços de saúde.
quanto a ve1culos. imóveis. aparelhamento médicoodontológico e instrumental:
4 - Qual a disponibilidade de recursos humanos e o
montamc de suas remunerações. na área de saúde.
Art. 3" - A Com issào Espec ia I de Tomadas de
Contas deverá apresen tar os resultados de suas
verificações em dois (2) relatórios. um preliminar.

apenas sobre a área de pessoa l e finanças que terá o
prazo de apresentação de quinze ( 15) dias e outro final
que terá o prazo de trinta ( 30) dias para apresentação.
podendo este prazo final s.:-r prorrogado por igual
período. meclianre justificação prévia.
Pa r ág ra fo úniéo - A Comissão Especial poderâ.
por critério interno. instituir Subcomissões sobre áreas
espcci ficas.

Art. 4"- Fica vedada a prática de quaisquer atos por
parte dos Secretários Municipais e seus dirigidos. dentre
seus âmbitos especilicos de atuação. que signifiquem e
ou impliquem em aceitação ou convalidaçào de atos e
fatos administrativos anteriores a Adm inisrração que ora
se inicia. sob pena de responsabi lizaçào pessoal. nos
campos cível e ou crim inal. até que sejam exped idas

novas disposições. após a apresentação do relatório final
da Comissão Especial.
Art. su - As despesas decorrentes do presente
Decrct() correrão à conta da~ dOLaÇÕt!S específicas
consignadas à Lei Orçamenrâria do presente exercíc io.
Art. 6" - Revogam-se as disposições em contrario.
passando a vigorar na data de sua publicação.
REG ISTRE-SE, PUBLIQU E-SE E CUM PRA-SE

São José do Egito. Io de janeiro de 200 I
Paulo Vieira Jucá
Prefeito Municipal
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