
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
• PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DECRETO N° 1189, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020. 

PUBLICADO No QVADRO DE AVISO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPERAS 

EM CcLi 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE 
TRANSIÇÃO 	TÉCNICA 	E 
ADMINISTRATIVA NO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PARAUAPEBAS - SAAEP E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, Estado do Pará, República 
Federativa do Brasil, no uso das atribuições constitucionais e legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade de propiciar condições para que o novo gestor 
da autarquia SAAEP, a ser escolhido pelo candidato eleito para o cargo de Prefeito 
possa receber de seu antecessor, todos os dados e informações necessários à 
implementação de programas do novo governo, desde a data de sua posse; 

CONSIDERANDO que os pilares motivadores da presente transição técnica e 
administrativa são a colaboração entre a gestão atual do SAAEP e a nova gestão 
escolhida pelo governo eleito, transparência da gestão pública, planejamento da ação 
governamental, continuidade dos serviços prestados à sociedade, supremacia do 
interesse público, boa-fé e executoriedade dos atos administrativos; e, 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n° 16/2020/TCMPA, de 11 
de novembro de 2020; 

RESOLVE: 

Art. 10  Fica instituída a Comissão de Transição para o Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, com o objetivo de inteirar-se do 
funcionamento desta autarquia que compõe a Administração Pública Municipal e 
possibilitar o preparo dos atos de iniciativa do novo gestor, a serem editados 
imediatamente após a posse do Prefeito eleito. 

§1° A Comissão instituída no caput do presente artigo é composta pela seguinte 
equipe: 

1 - Coordenador da Comissão de Transição do SAAEP: 

a) Cleverland Carvalho de Araújo, Decreto n° 1.586/2017. 

II - Equipe da Comissão de Transição do SAAEP: 

a) Daniel Magalhães de Araújo, Contrato n° 54.837; 
b) Dayton Neves Pereira, Matrícula n° 3.146; 
c) João Henrique Figueira Areia, Matrícula n° 0067-SAAEP; 
d) Lucas da Silva Jorge, Matrícula n° 0028-SAAEP; 
e) Leana Farias Gonçalves, Matrícula n° 0162-SAAEP; 
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f) Wennyson Kieber dos Santos Gonçalves, Matrícula n° 2301; 
g) Deivison dos Santos Lima, Portaria n° 348/2018-SAAEP. 

§2° As atribuições para requisições e fornecimentos de informações relativas à 
Administração Pública pertencem respectivamente ao Coordenador da Comissão de 
Transição do SAAEP. 

Art. 2° Os membros de equipe da Comissão de Transição do SAAEP terão acesso 
irrestrito às informações contidas em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP. 

Parágrafo único A Comissão de Transição poderá solicitar apoio técnico dos 
servidores junto ao SAAEP, com a finalidade de auxiliar nas atividades da comissão, 
das áreas que a mesma julgar imprescindível a boa execução do serviço de transição de 
gestão do órgão. 

Art. 3° A equipe de transmissão do SAAEP deverá providenciar documentos e 
informações, junto aos setores correspondentes e de acordo com as regras estabelecidas 
pela administração, sempre que requisitado. 

Art. 40  Os membros da Comissão de Transição instituída pelo presente Decreto 
deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob 
pena de responsabilização, nos termos da legislação específica. 

Art. 5° As reuniões da Comissão de Transição do SAAEP, devem ser objeto de 
prévio agendamento e devidamente registradas em atas. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas-PA, 04 de dezembro de 2020. 

DARCI JORMEN 
PREFEIT4 MUNICIPAL 
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