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LEI MUNICIPAL Nº 1.978/2022, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

“Dispõe sobre a alteração do artigo 23 e §2º 

do artigo 60, e acréscimo dos §§4ª a 6º no 

artigo 60, todos da Lei Orgânica do 

Município de Augusto Corrêa/PA, e dá 

outras providências.”  

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, ESTADO DO PARÁ, no 

uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica. Faço saber, que a Câmara Municipal 

de Augusto Corrêa aprovou e eu sanciono e publico a seguinte Emenda à Lei Orgânica: 

 

Art. 1º - Resolve alterar o artigo 23 da Lei Orgânica, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 23 - A eleição de renovação da Mesa da Câmara para o ano seguinte, no 

curso da legislatura, far-se-á até o dia 15 de dezembro, por ato da Mesa, 

devendo os eleitos tomarem posse no dia 1º de janeiro do ano a que se referir 

a eleição. 

 

 Art. 2º - Resolver alterar o §2º do artigo 60 da Lei Orgânica, passando a vigorar com a 

seguinte redação:  

Art. 60 – [...] 

§2º Ao candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal de Augusto 

Corrêa é facultado o direito de instituir equipe de transição, que será 

exercida nos termos e nos limites definidos em Lei própria. 

I - Transição democrática de governo é o processo que objetiva proporcionar 

condições para que o candidato eleito para o cargo de prefeito possa receber 

de seu antecessor todos os dados e informações necessários à implementação 

de seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e 

entidades que compõem a Administração local, permitindo ao eleito a 

preparação dos atos a serem editados após a posse. 

 

 Art. 3º - Resolver acrescentar os §§4º a 6º no artigo 60 da Lei Orgânica, passando a 

dispor com a seguinte redação: 

 

§4º - O processo de transição poderá ser iniciado em dois dias úteis após a 

Justiça Eleitoral proclamar o resultado oficial das eleições municipais e deve 

encerrar até dez dias após a posse do candidato eleito.  

 

§5º - Para o desenvolvimento do processo, o Prefeito Municipal e o 

Presidente da Câmara Municipal deverão constituir, nos órgãos que dirigem, 

uma Comissão de Transmissão de Governo, que compor-se-á dos seguintes 

membros: 
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I – na Prefeitura: pelo Secretário de Finanças, o Secretário de Administração, 

o responsável pelo Sistema de Controle Interno ou pelo Setor Contábil e por 

três pessoas, sem qualquer ônus ao município, indicadas pelo prefeito eleito; 

II – na Câmara Municipal: servidores do quadro funcional da Câmara 

indicados pelo seu presidente, em número máximo de 03 (três). 

 

§6º - A indicação pelo prefeito eleito a que se refere o Inciso I do parágrafo 

anterior, deverá constar de um coordenador e dois membros, e será feita por 

ofício dirigido ao prefeito em exercício, no prazo de até 10 (dez) dias após o 

resultado oficial das eleições. 

 

Art. 4º - Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Augusto Corrêa, 28 de dezembro de 2022. 

 

 

 

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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