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PORTARIA Nº 2.116 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos atribuídos à Comissão 

Especial Sindicante instaurada através da Portaria nº. 2.097, de 13/01/2014, para apuração dos 
fatos narrados em documentação dirigida ao Chefe do Poder Executivo Municipal através do 

Ofício formulado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal, 
de 27/12/2013 e contém outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais contidas no artigo 90, da Lei 
Orgânica Municipal - LOM; considerando, os termos do ofício formulado pela Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal, protocolizado junto a Secretaria Executiva 
de Gabinete sob o nº. 1138, em 27/12/2013, dirigido ao Chefe do Poder Executivo Municipal; 
considerando, que se encontra acostado ao referido ofício, denúncia formulada por 35 (trinta e cinco) 
servidores públicos municipais concursados para o cargo de Auxiliar Administrativo II, acompanhada 
de vasta documentação que aponta irregularidades no pagamento dos vencimentos de servidoras 
públicas pertencentes ao quadro funcional da Prefeitura Municipal de São Lourenço e a conduta das 
mesmas; considerando, que tal situação requer minuciosa análise ensejando a necessidade de 
designação de Comissão Sindicante para apuração dos fatos; considerando, que a partir da recepção 
da denúncia o Chefe do Poder Executivo Municipal instituiu Comissão Sindicante através da Portaria 
nº. 2.097, de 13/01/2014, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, 
para conclusão dos trabalhos; considerando, que a pedido do Presidente da referida Comissão, ora 
disposto no Ofício nº. 003/2014, de 03/02/2014, o Prefeito Municipal promoveu a suspensão 
temporária do prazo para conclusão dos trabalhos atribuídos à Comissão Sindicante, em face das várias 
tentativas infrutíferas de entrega de “Notificação” a uma das servidoras públicas, ora denunciadas, 
visto estar a mesma em gozo de férias; considerando, que tal fato acarretou prejuízo aos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão Sindicante instaurada no âmbito do Poder Executivo; considerando, o 
teor do Ofício nº. 005/2014, de 10/04/2014, formulado pelo Presidente da referida Comissão, 
solicitando a prorrogação do prazo concedido à mesma para conclusão dos trabalhos, em respeito ao 
zelo que se deve ter para que se chegue a uma conclusão justa e equânime; considerando, que cabe ao 
Prefeito Municipal resolver os assuntos afetos à Administração do Município, e no presente caso, 
adotar as medidas cabíveis para apuração dos fatos, visando estabelecer as respectivas 
responsabilidades por eventuais ilegalidades ocorridas; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia 14/04/2014, o prazo para conclusão 
dos trabalhos atribuídos à Comissão Especial Sindicante instaurada através da Portaria nº. 2.089, de 
18/12/2013, 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 10 de abril de 2014. 

 
 

José Sacido Barcia Neto 
Prefeito Municipal 

 
 

Marcos Antônio Pinto Teixeira 
Secretário Municipal de Governo 
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