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PORTARIA Nº 2.181 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos afetos à Comissão Especial 

instituída através da Portaria nº. 2.159, de 08/12/2014 e contém outras providências. 
 
 

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constantes do Inciso IX 
do art. 90, da Lei Orgânica do Município de São Lourenço (LOM), considerando a necessidade de 
criação do Código Sanitário Municipal; considerando as peculiaridades e estudos técnicos que 
envolvem o assunto, que ora devem basear-se em legislações das esferas estadual e federal, inclusive, 
naquelas que remetem às questões ambientais; considerando, que baseado na complexidade da 
matéria o Chefe do Poder Executivo instituiu através da Portaria nº. 2.159, de 08/12/2014, Comissão 
Especial destinada à realização destes estudos, bem como para a elaboração de Projeto de Lei dispondo 
sobre a criação do Código Sanitário Municipal, que ora deverá estabelecer simetria com as leis 
estaduais e federais pertinentes, observando-se ainda, os dispositivos de legislações vigentes no âmbito 
municipal que ora venham a complementar as normas e exigências previstas nesta nova lei, a exemplo 
do Plano Diretor; considerando a permissividade disposta no artigo 3º da referida Portaria, com 
relação à possibilidade de prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos delegados à referida 
Comissão Especial; considerando a solicitação disposta no Ofício nº.001/2015, de 04/03/2015 
formulada pelo Presidente da citada Comissão, destacando a necessidade de prorrogação do prazo para 
conclusão dos trabalhos; considerando, que cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal adotar 
ações e estabelecer normas através da criação de leis que atendam os anseios da comunidade local no 
que concerne a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos;  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos afetos à 
Comissão Especial Sindicante instaurada através da Portaria nº. 2.159, de 08/12/2014, sendo 
considerado este, o prazo final para apresentação de relatório final ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal.  
 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 
08/03/2015. 
 
A. Cumpra-se, dando conhecimento aos interessados. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de março de 2015. 
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