
Fo
to

: i
St

oc
k

 Depois de adiadas por conta da pande-
mia, em novembro de 2020 as eleições munici-
pais foram de�nidas, em 57 municípios houve 
segundo turno. Nos primeiros dias de Janeiro 
os prefeitos eleitos tomarão posse, mas o que 
mudou e o que muda nesta transição de 
governo nas prefeituras? 

TRANSIÇÃO DE 
GOVERNO NAS 
PREFEITURAS
ENTENDA O CENÁRIO POLÍTICO GERAL
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CURIOSIDADE DO CENÁRIO ELEITORAL 
 O ano de 2020 além de ser lembrado 
como um ano de pandemia será também reco-
nhecido como ano de maior abstenção.  Acredi-
ta-se que o medo da COVID-19 levou muitos 
eleitores a não comparecerem nas urnas, segun-
do o senado, a abstenção foi a maior veri�cada 
nas últimas décadas. 
 Os ausentes, brancos e nulos totalizaram 
30,6%, o que signi�ca que 45 milhões de brasilei-
ros não escolheram seus candidatos. Os estados 
do Rio de Janeiro e São Paulo foram os maiores 
em número de não votantes. 

TRANSIÇÃO 
 A transição de governo é o processo de 
troca do comando político e administrativo de 
uma prefeitura, essa transição ocorre em 1º de 
janeiro, podendo se estender durante um período 
maior de tempo por conta da pandemia. 
Essa troca de governo de prefeituras é realizada 
por membros designados pelo prefeito que está 
no cargo e membros designados pelo prefeito que 
assumirá a cadeira da próxima gestão. 
As secretarias podem ser mistas, geralmente indi-
ca-se um trabalho em conjunto para a área da 
saúde, �nanças e outras de extrema importância 
para o município. 
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PASSO A PASSO
 A transição acontece inicialmente com a 
institucionalização do processo, ocorrendo atra-
vés de Lei Ordinária, Decreto ou Portaria. Em 
grande parte das cidades, o processo não é insti-
tucionalizado. 
A segunda etapa é a montagem da equipe 
responsável pela transição, os prefeitos atual e 
eleito se juntam para designar os responsáveis 
que trabalharão em conjunto neste primeiro 
momento.
 A transmissão de conhecimento é a prin-
cipal parte de uma transição, quando as infor-
mações passam de uma gestão a outra. Todos os 
processos devem ser documentados.
E como última etapa, já no �nal do mandato, 
medidas de transparência são observadas, o 
prefeito atual deve tornar público tudo o que foi 
feito durante seu mandato.

PROCESSOS 
 Para assumir a gestão de uma cidade é 
necessário conhecer a realidade do orçamento 
do município, bem como os projetos que estão 
em andamento, a disponibilidade de caixa, 
contas a pagar, número de funcionários e estru-
tura organizacional da prefeitura anterior.  
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FUNÇÕES
 A República Federativa divide os 
poderes em três partes: Poder Executivo, 
Poder Legislativo e Poder Judiciário.
Os prefeitos são o Poder Executivo a nível 
municipal, responsável pela administração 
das ações, aplicando verbas adequadamen-
te, bem como as leis propostas pelo legisla-
tivo.
 O Poder Legislativo é de competên-
cia da câmara dos vereadores, que dividem 
o poder municipal com o prefeito. Já o Judi-
ciário atua dentro das comarcas judiciais 
que são os juízes de primeira instância. 
 Nesse sentido a função do prefeito é 
de administrar diretamente a cidade, apli-
cando a verba que é autorizada pela câmara 
dos vereadores, na folha de pagamento da 
prefeitura e manutenção de serviços públi-
cos ofertados por cada cidade: Saúde, Edu-
cação, Segurança, Assistência Social, etc. 

VICE-PREFEITO
 O vice prefeito tem como função 
atuar na prefeitura em casos de ausência do 
prefeito. 
O eleito precisa administrar a cidade, assi-
nar despachos e sancionar leis da câmara 
dos vereadores e isso não pode parar em 
caso de ausência, por isso o vice-prefeito 
pode assumir o cargo de forma momentâ-
nea, podendo assumir de�nitivamente a 
gestão em casos de: Renúncia, impeach-
ment, incapacitação por doença ou morte.
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oIMPRESSÕES PARA 2021
 Os políticos agora precisam entender o 
recado das urnas e trabalhar para alcançar 
aquilo que é de real interesse da sociedade, é 
um dever dos mandatários abraçarem este 
momento. O cenário será desa�ador, os prefei-
tos eleitos encontrarão mais di�culdade que 
seus antecessores, uma vez que a economia 
estará em recuperação a partir do segundo 
semestre e as taxas de desemprego seguirão 
altas. 
 É importante que os prefeitos assumam 
a gestão de forma consciente e também que a 
população assuma o controle sabendo cobrar 
por seus direitos. 
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Filiação


