
 

LEI Nº 4.439, DE 07 DE MAIO DE 2009 
 
 

"Dispõe sobre o processo de Transição 
Governamental no Município de Itapira 
e dá outras providências". 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a 
seguinte lei: 

 
Art. 1.º - Transição Governamental é o processo que objetiva propiciar 

condições para que o candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal possa receber 
de seu antecessor todos os dados e informações à implementação do programa do novo 
governo, desde a data de sua posse. 

 
Parágrafo único - Caberá ao Secretário de Governo a coordenação dos 

trabalhos relativos à transição governamental. 
 
Art. 2.º - O processo de transição governamental terá início no 

primeiro dia útil do mês de novembro do corrente ano e o encerramento com a posse do 
novo mandatário do Município. 

 
Art. 3.º - O candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal poderá 

indicar equipe de transição, a qual terá acesso às informações relativas às contas 
públicas, aos programas governamentais em andamento e aos projetos previstos nas 
Leis do Plano Plurianual e de Diretrizes Orçamentárias. 

 
Parágrafo Único - A indicação a que se refere este artigo será feita 

através de ofício encaminhado ao atual Prefeito do Município de Itapira. 
 
Art. 4.º - Os pedidos de acesso às informações de que trata o artigo 3.º, 

qualquer que seja sua natureza, deverão ser formulados por escrito e encaminhados ao 
Secretário Municipal de Governo, a quem competirá requisitar das secretarias e demais 
órgãos da Administração Municipal os dados solicitados pela equipe de transição. 

 
Art. 5.º - Os Secretários Municipais e Diretores de órgãos da 

Administração Municipal deverão encaminhar ao Secretário de Governo as informações 
de que trata o art. 4.º, as quais serão consolidadas pela coordenação do processo de 
transição. 

 
Art. 6.º - As reuniões de servidores públicos municipais com 

integrantes da equipe de transição devem ser objeto de agendamento e registro sumário 
em atas que indiquem os participantes, os assuntos tratados, as informações solicitadas 
e o cronograma de atendimento das demandas apresentadas. 
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Art. 7.º - As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 
Art. 8.º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 07 de maio de 2009. 

 
 
 
 

Eng.º ANTONIO HÉLIO NICOLAI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais na data supra. 
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