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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATOS DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 080/2020  

NOMEIA A COMISSÃO 
DE TRANSIÇÃO DA 
ATUAL GESTÃO E DO 
CANDIDATO ELEITO 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 
do Município de Alagoa Nova.  

CONSIDERANDO a necessidade de se instituir um processo de transição 
governamental democrático, visando à preservação da continuidade das 
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 e programas de governo, já a partir do início do exercício do novo 
mandato; 

CONSIDERANDO que o gestor municipal que encerra o seu mandato 
devera constituir a Comissão de Transição de Governo, no prazo de até 10 
dias a contar da homologação do resultado das eleições. 

CONSIDERANDO que a publicação da homologação do resultado das 
eleições ocorreu no dia 02 de dezembro de 2020 no Diário da Justiça 
Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam nomeados para a Comissão de Transição da atual gestão, nos 
termos da Resolução Normativa RN-TC Nº 03/2016 do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba:  

I. Antonio Bezerra Diniz Neto 

II. Erika Fernandes Flor De Souza Medeiros 

III. Antonio Alberto Costa Bonifácio 

IV. Cícero Batista Gomes Dos Santos 

V. Laercia Cardoso De Oliveira Souza 

VI. Alexandre Aureliano Farias 

VII. Luiz Alves Lima Junior 

Art. 2º. Ficam nomeados para a Comissão de Transição do candidato eleito 
no pleito de 15/11/2020, os nomes que foram indicados através do Oficio 
nº 001/2020, nos termos da Resolução Normativa RN-TC Nº 03/2016 do 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: 

I. Fabio Junior Pimentel da Silva 

II. Everaldo dos Santos 

III. Halisson Fabiano Ataide Frutuoso 

IV. Pedro Flavio Almeida De Almeida 

V. Miguel Angelo Ricardo De França 

VI. Jose Murilo Freire Duarte Junior 

Art. 3º. Fica instituída a COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, 
com a finalidade de realizar o repasse de informações e dados da atual 
administração que estão dispostas no art. 2º da Resolução Normativa RN-
TC Nº 03/2016 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, aos 
representantes da nova gestão administrativa, visando assegurar à população 
a continuidade dos serviços públicos e a supremacia do interesse público.  

§1º Aqueles requerimentos de documentos e/ou informações que puderem 
ser acessados mediante o Portal da Transparência ou em outros semelhantes 
poderão ser indeferidos de plano pela Comissão de Transição, com a 
informação de que poderão ser obtidos via portal. 

§2º Não criar embaraços com a requisição de documentos e informações 
que causarem prejuízo a atividade cotidiana dos servidores que integram a 
Comissão de Transição ou a outros servidores municipais. 

Art. 4º. A Equipe de Transição da atual gestão terá como Presidente a 
pessoa nomeada no inciso I do art.1º, sendo-lhe assegurada a esta pessoa a 
requisição de documentos e informações aos órgãos da administração 
pública municipal conforme a RN-TC Nº 03/2016 do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba.  

Art. 5º. O Presidente da equipe de transição da atual gestão poderá baixar 
Resolução, delegando poderes aos membros da equipe, bem como 
disciplinar eventuais casos omissos que possam existir, com os fins previstos 
de solicitar documentos e informações pertinentes e necessárias à 
implantação do programa de gerenciamento do novo governo que estão 
estabelecidas no art. 2º da Resolução Normativa RN-TC Nº 03/2016 do 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

Art. 6º. As informações e os dados da atual administração que estão 
dispostas no art. 2º da Resolução Normativa RN-TC Nº 03/2016 do 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, aos representantes da nova gestão 
administrativa, terão que ser solicitadas através de oficio direcionadas ao 
Presidente da equipe de transição representado pela atual gestão municipal. 

Art. 7º. Os titulares das secretarias e demais órgãos da administração 
pública municipal ficam obrigados a fornecer os documentos e as 
informações que forem solicitados pelo Presidente da Equipe de Transição 
da atual gestão municipal, prestando-lhe apoio técnico e administrativo 
necessários. 
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Art. 8º. A Equipe de Transição do candidato eleito ou do Executivo 
poderão solicitar o agendamento de reunião para discussão e planejamento 
de atividades, a qual será registrada em Ata. 

Art. 9º. Os trabalhos dos membros da comissão instituída por este decreto 
não serão remunerados por serem considerados serviço público relevante. 

Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  

Alagoa Nova, 11 de dezembro de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 


