
 

Itens requisitados e não atendidos 

IX - relação dos concursos públicos homologados, que ainda se encontrem dentro do prazo de 

validade, bem como dos eventualmente deflagrados no exercício de fim de mandato, 

pendentes de homologação; 

XI - cópias das atas das audiências públicas realizadas durante os processos de discussão e de 

elaboração da LDO e da LOA, referentes ao exercício de fim de mandato, por força do que 

dispõe o inciso I do parágrafo único do art. 48 da LRF; 

XIII - relação dos convênios em execução, com términos de vigências posteriores ao exercício 

de fim de mandato, elaborada na conformidade com o Anexo XII desta Resolução; 

XIV - relação das obras paralisadas ou inacabadas, elaborada na conformidade com o Anexo 

XIII desta Resolução; 

XV - relação de precatórios pendentes de pagamentos;1 

XVII - relação dos titulares dos órgãos da administração direta e das entidades da 

administração indireta do município, contendo os respectivos CPFs e endereços; 

XVIII - relação de folhas de pagamento não-quitadas no exercício, acaso existentes; 

XXI - relação dos programas (softwares) utilizados no âmbito das unidades que compõem a 

estrutura administrativa do Órgão público municipal correspondente, observado o disposto no 

art. 6º desta Resolução; 2 

XXII - declaração do Prefeito em exercício, informando que: 

 
 

1Em que pese ter havido envio do material solicitado o mesmo encontrava-se ininteligível parcialmente 

 
2 Até o presente momento fora disponibilizado apenas o login e senha do TOPDOWN, porém estes não 

funcionam, conforme print anexo ao processo. Além disso, por meio de oficio foram informados todos os 

softwares, porém não foram disponibilizadas as senhas.  

 

 



 

a) não concedeu aumento da despesa com pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao final 

do mandato, em observância ao parágrafo único do art. 21 da LRF; 

b) não realizou operação de crédito por antecipação de receita no último ano de mandato, em 

razão do disposto na alínea “b” do inciso IV do art. 38 da LRF; 

c) nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, não contraiu obrigações de despesa sem 

disponibilidade financeira para seu pagamento, obedecendo à determinação insculpida no art. 

42 da LRF; e 

d) não realizou despesas sem prévio empenho, com vistas ao cumprimento da regra 

preconizada no art. 60 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

XXIII – informação acerca da existência de processo de recondução da despesa total com 

pessoal - DTP ao limite legal e o prazo já decorrido 



 

Art. 6º Deverá ser repassada para a Equipe de Transição de Mandato, outrossim, a relação de 

todos os programas (softwares) utilizados pela administração pública, devidamente 

acompanhados das respectivas senhas de acesso aos mesmos e da identificação dos servidores 

autorizados 

Lista de cargos comissionados (Solicitado por meio do Oficio n. 007/2020) 

Lista de pessoal de mão de obra decorrente de contratos de terceirização (Solicitado por meio 

do Ofício n. 007/2020) 

Lista de pessoal em regime de cessão (Solicitado por meio do Ofício n. 008/2020) 

Informações e documentos para diagnostico da Controladoria Geral do Município (Solicitado 

por meio do Ofício n. 012/2020) 

Solicitação de informações sobre o Abatedouro, Frigorifico Industrial de Mossoró - AFIM 

(Solicitado por meio do Ofício n. 014/2020) 

Esclarecimento sobre omissão de previsão da operação de crédito do Programa FINISA 

((Solicitado por meio do Ofício n. 015/2020) 

Relação das CDAs Tributária e não-tributário, cujos créditos encontram-se a recuperar 

(Solicitado por meio do Ofício n. 016/2020) 

Informações das entregas de prestações de contas perante o Tribunal de Contas do Estado do 

RN (Solicitado por meio do Ofício n. 017/2020) 

 


