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PORTARIA Nº 2.464 
Dispõe sobre os responsáveis pelo acompanhamento e 
envio dos dados municipais que abastecem os sistemas 
governamentais. 

 
 
A Prefeita Municipal de São Lourenço no uso das atribuições legais, constantes dos 

incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando que cabe ao 
município, através dos diversos setores da Prefeitura, realizar o acompanhamento e o envio de 
dados que abastecem, obrigatoriamente, os sistemas governamentais, em atendimento as 
legislações vigentes; considerando a necessidade de estabelecer a devida responsabilidade pelo 
acompanhamento e envio de tais informações; considerando que cabe a Chefe do Poder 
Executivo dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica a responsabilidade pelo acompanhamento e envio dos dados municipais que 
abastecem os sistemas governamentais, em conformidade com as legislações vigentes, os 
ocupantes dos seguintes cargos ad nutum: 
 

Sistemas Governamentais Responsáveis 
SICOM, Siace/LRF, DCTF, SIOPE e 
FNDE  

Diretor de Contabilidade 

SICOM/folha, SEFIP, RAIS, DIRF e 
FISCAP 

Gerente de Recursos Humanos 

SICONFI e SADIPEN Coordenador de Execução Orçamentária 
SICONV, SIGCON e SIGPC do FNDE Gerente de Convênios 
SISMOB Secretário Municipal de Saúde e Diretor de 

Engenharia 
GEOBRAS Assessor de Contratos e Diretor de Engenharia 
SIOPS Coordenador Contábil e Financeiro 
Senso Escolar (anual) Coordenador de Pessoal da Educação 
PDDE Interativo Diretor de Desenvolvimento do Ensino 
PAR – Plano de Ações Articuladas Gerente Administrativo da Secretaria Municipal de 

Educação, secretaria e diretora de desenvolvimento de 
ensino 

GEICOM Coordenador Contábil e Financeiro e Secretário de 
Saúde 

PSE, POEPS, PROMAVS Gerente de Atenção Básica 
FORMSUS.DATASUS, SIA/SUS Gerente de Vigilância Sanitária 
SIM, SIM WEB, SISNAC, SISÁGUA, 
SINAN,SISPNCD, SPNI WEB 

Gerente de vigilância Epdemiológica 

SARGSUS Assessor Administrativo (Saúde) 
CIHA, SIHD, CNES, SAI Gerente de Regulação 
MDS, MDS (IGD-M E IGD-SUAS), 
SEDESE, SISC, RMA, SINSUAS-
SEDESE, CADSUAS 

Gerente Administrativo (Ação Social) 

CENSO SUAS Gerente de Políticas Sociais 
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 Parágrafo Único. Os sistemas governamentais serão abastecidos com dados do 
Município de São Lourenço e enviados através do sistema municipal próprio, quando for o caso.  
 

Art. 2º. Incumbe ao servidor ocupante do cargo de Gerente de Convênios a consulta 
diária ao Cadastro Geral de Convenentes do Estado (CAGEC) e ao Sistema Auxiliar de 
Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) a fim de verificar a situação do Município 
e tomar as providências cabíveis. 
 
 Art. 3º. Os prazos para o envio dos dados referentes aos sistemas do Tribunal de Contas 
de Minas Gerais são os constantes na Agenda do Gestor, que contém detalhadamente cada 
sistema a ser abastecido. 
 
 § 1º. Os prazos podem ser alterados a critério do Tribunal de Contas de Estado de Minas 
Gerais, devendo os responsáveis pelo envio acompanharem possíveis modificações de datas. 
 
 §2º. A Agenda do Gestor pode ser consultada através do site: 
http://www.tce.mg.gov.br/agenda_gestor/. 
 

Art. 4º. Os responsáveis designados devem acompanhar os prazos de envio, bem como as 
mudanças de prazo ou forma de envio porventura ocorridas.  

 
Art. 5º. Qualquer intercorrência quanto ao envio de dados ou dificuldades de acesso ao 

sistema deve ser imediatamente comunicada ao Secretário da pasta, a fim de sejam tomadas as 
providências necessárias.   
 

Art. 6º. O não envio dos dados referentes a cada sistema ou o envio intempestivo será 
apurado em processo administrativo próprio, podendo o responsável pelo envio e 
acompanhamento ser penalizado de acordo com as normas municipais, caso seja comprovado 
que o mesmo deu causa para o não envio ou envio intempestivo. 
 

Art. 7º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria nº. 2.401, esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 04 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 
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