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PORTARIA Nº 2.274 
Designa Comissão Especial destinada à organização de 
documentos que se encontram em arquivo improvisado 
nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, 
visando à remessa ao “Arquivo Morto” da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço/MG e contém outras 
providências. 

 
 

O Prefeito Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais contidas no artigo 90, da Lei 
Orgânica Municipal; considerando a necessidade de organização do grande volume de documentos 
existentes em arquivo improvisado nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, visando o seu 
posterior encaminhamento ao “Arquivo Morto” da Prefeitura Municipal de Saúde; 
 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Ficam designados os servidores públicos municipais: Sr. Arlindo Reis de Souza, Sr. João 
Roberto Leônidas e o Sr. Jeremias Carlos Azevedo, para comporem, sob a presidência do primeiro, 
Comissão Especial destinada à organização dos documentos existentes em arquivo improvisado nas 
dependências da Secretaria Municipal de Saúde, visando à remessa ao “Arquivo Morto” da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço/MG. 

 
Art. 2º A Comissão designada deverá proceder com a organização dos documentos de forma 
sistêmica, promovendo o seu encaixotamento, bem como com a numeração e demarcação de cada 
caixa com a identificação dos documentos existentes em seu conteúdo, mencionando a qual exercício 
os mesmos pertencem, devendo ainda, confeccionar índice das caixas, visando facilitar a posterior 
localização de documentos junto ao “Arquivo Morto” da Prefeitura. 
 
Art. 3º Os servidores públicos designados terão o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos 
trabalhos afetos à Comissão Especial, podendo ser concedida uma única prorrogação por igual período, 
relatada a necessidade ao Chefe do Poder Executivo através de ofício subscrito por seu presidente. 
 
Parágrafo Único – Ao final dos trabalhos a Comissão Especial deverá emitir relatório dos trabalhos 
realizados dirigido ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
A. Cumpra-se, dando conhecimento aos interessados. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de setembro de 2016. 
 
 

José Sacido Barcia Neto 
Prefeito Municipal 

 
 

Nanci Maria dos Santos 
Secretária Municipal de Governo 
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