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PORTARIA Nº 2.172 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos atribuídos à Comissão 

Especial Sindicante instituída através da Portaria nº. 2.155, de 30/10/2014, para apuração dos 
fatos narrados em documentação dirigida ao Chefe do Poder Executivo Municipal através de 

Ofício nº. 0269/SLTRANS/2014, de 25/09/2014, formulado pela Gerência de Trânsito e 
Transporte Público 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 os termos do Ofício nº. 0269/SLTRANS/2014, de 25/09/2014, 
dirigido pela Gerência de Trânsito e Transporte Público ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
trazendo apenso ao mesmo, o Requerimento de nº. 6270, de 29/09/2014, formulado por uma munícipe; 
considerando a vasta documentação acostada no Requerimento nº. 6270, de 29/09/2014, 
acompanhada de 01 (um) “CD”, a qual narra grave denúncia com relação à conduta de um “Auxiliar 
de Charreteiro” que atua junto à comunidade local e aos turistas; considerando o parecer proferido 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal em 01/10/2014, pugnando pela instauração de processo de 
sindicância; considerando que a partir dos fatos supracitados foi designada, através da Portaria nº. 
2.155, de 30/10/2014, Comissão Sindicante para apuração dos fatos; considerando que no artigo 1º da 
citada Portaria, ficou caracterizada a permissividade de prorrogação do prazo inicialmente concedido à 
Comissão Sindicante para a conclusão de seus trabalhos, apurada a necessidade por parte de seu 
Presidente; considerando a solicitação disposta no Ofício nº. 002/2015, de 28/01/2015, subscrito pelo 
Presidente da referida Comissão Sindicante, destacando a necessidade de prorrogação do prazo para 
conclusão dos trabalhos afetos à Comissão; considerando que tal situação requer minuciosa análise; 
considerando que cabe ao Prefeito Municipal resolver os assuntos afetos aos serviços de ordem 
pública prestados à comunidade local e aos turistas, e no presente caso, adotar as medidas cabíveis 
para apuração dos fatos, visando estabelecer as respectivas responsabilidades por eventuais 
irregularidade e/ou ilegalidades ocorridas; 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a partir desta data, o prazo para conclusão dos 
trabalhos atribuídos à Comissão Especial Sindicante instaurada através da Portaria nº. 2.155, de 
30/10/2014, sendo considerado este, o prazo final para apresentação de relatório conclusivo ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal.  
 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

A. Cumpra-se, dando conhecimento aos interessados. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 30 de janeiro de 2015. 

 
 

José Sacido Barcia Neto 
Prefeito Municipal 

 
 

Luís Cláudio de Carvalho 
Secretário Municipal de Governo 
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