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DECRETO Nº. 8.096 
Dispõe sobre o cancelamento de senhas, tokens, 
chancelas e autorizações, para movimentações 
bancárias e de sistemas informatizados de Programas 
Governamentais de âmbito Federal e Estadual, e de 
Procurações concedidas durante o mandato da 
Administração Municipal 2017/2020 para representar 
a Chefe do Poder Executivo e contém outras 
providências. 

 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes 
dos incisos IX, XII e XIII do art. 88 da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando que a 
atual Administração Municipal exerceu seu mandato de forma legítima, com base nos poderes 
conferidos pela população local durante o período de 2017/2020; considerando, portanto, o 
término de sua gestão e o zelo para com a “Coisa Pública” que deve nortear a Administração 
Municipal, em respeito aos princípios constitucionais vigentes; considerando a lisura com que 
deve ser conduzido o processo de transição do Governo Municipal, em respeito, inclusive, a 
autonomia da nova Administração Municipal que se estabelecerá a partir de 01/01/2021, 
cabendo ao novo Gestor Público, designar pessoas da sua confiança para movimentação de 
contas bancárias, de sistemas informatizados de Programas Governamentais de âmbito Federal 
e Estadual, etc; 

 
DECRETA: 

  
 Art. 1º. Ficam canceladas as senhas, tokens, chancelas e autorizações para 
movimentações bancárias e de sistemas informatizados de Programas Governamentais de 
âmbito Federal e Estadual, e de Procurações concedidas durante o mandato da Administração 
Municipal 2017/2020 para representar a Chefe do Poder Executivo, a partir da 00h00min do dia 
31/12/2020. 
 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 29 de dezembro de 2020. 
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Secretária Municipal de Planejamento 

 
CSCFL/rlsc 


