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O Processo De Transição
•

Objetivos
ü Que o (a) candidato (a) eleito (a), antes da sua posse, possa conhecer, avaliar e
receber do (a) atual chefe do Poder Executivo todos os dados e informações
necessários à elaboração e implementação do programa do novo governo.
ü Continuidade da gestão pública.

•

Principais passos
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A Continuidade dos Programas Federais
Encaminhamento de todas as prestações de contas, documentos e comprovantes aos
órgãos federais responsáveis pelos respectivos programas, antes do encerramento de
seu mandato.

• Prestação de Contas de Transferências Voluntárias Federais
	
  

A prestação de contas de convênios e contratos de repasse obedece aos
normativos vigentes à época das respectivas celebrações:
ü Instrução Normativa n° 1, de 15/1/1997
Tesouro Nacional).

(Ministério da Fazenda/Secretaria do

ü Portaria Interministerial n° 127, de 29/5/2008 (Ministério da Fazenda, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério do Controle e da
Transparência).
ü Portaria Interministerial n° 507, de 24/11/2011 (Ministério da Fazenda, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e Controladoria-Geral da União)
ü Para Ações Emergenciais de Defesa Civil: Lei n° 12.608/2012, art. 21 (Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil)

A responsabilidade do Gestor
É importante ressaltar que a atual administração é responsável pela produção e
guarda de toda a documentação relativa à sua gestão até o último dia de
mandato, propiciando aos futuros administradores condições para geração das
prestações de contas – fechamento de balanços e relatórios sobre aplicações de
recursos recebidos.

A responsabilidade pela execução, pelo acompanhamento e pela prestação de
contas de transferência voluntária é do gestor que a celebrou (ou seja, que
assinou o Termo de Convênio ou o Contrato de Repasse). Caso a vigência se
estenda para a outra gestão, essa será corresponsável.

Exigências Legais
• Lei da Responsabilidade Fiscal – LRF
A LRF (Lei Complementar 101/2000) introduziu regras firmes para o final de mandato,
com o objetivo de evitar que o ciclo político comprometesse o equilíbrio
econômico- financeiro do ente da Federação.

• Lei Eleitoral
A Lei Eleitoral (Lei n° 9.504/1997, alterada pela Lei nº 13.165/2015) introduziu regras
de final de mandato com objetivo de impedir condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.

Alguns Exemplos
• Lei da Responsabilidade Fiscal – LRF
Despesas de pessoal
ü A partir de 1º/07/2016 fica proibida edição de ato que provoque aumento de
gastos com pessoal. (art. 21, Parágrafo Único)
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias – ARO
ü São proibidas ao longo de todo o último ano do mandato. (art. 38, inc. IV,
alínea b)
Restos a Pagar
ü A partir de 1º/05/2016 não poderá ser assumida obrigação cuja despesa não
possa ser paga no mesmo exercício, a menos que haja igual ou superior
disponibilidade de caixa. (art. 42)

•

Lei Eleitoral

Despesas de pessoal
ü De 02/07/2016 até 1°/01/2017 é proibido nomear, contratar ou de qualquer forma
admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover,
transferir ou exonerar servidor público. Há exceções. (art. 73, inc. V)
Transferências voluntárias (convênios, contratos de repasse)
ü A partir de 02/07/2016 até a oficialização do candidato vencedor do pleito, é
proibido realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
municípios, e dos Estados aos municípios. Há exceções. (art. 73, inc. VI, alínea a)

•

Lei eleitoral

Despesas de publicidade
ü De 1°/01/2016 até 30/06/2016, é proibido realizar despesas com publicidade que
excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito. (art. 73, inc. VII)

Despesas com shows artísticos
ü A partir de 02/07/2016, é proibido contratar shows artísticos, pagos com recursos
públicos, para a realização de inaugurações. (art. 75)
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