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DECRETO Nº 6.172 
Designa Comissão Especial Sindicante para apurar fatos 
relacionados à efetivação de pagamento com recursos 
previstos no âmbito do Convênio nº. 818579/2015 sem a 
realização de prévio empenho contábil 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 Convênio nº. 818579/2015, cujo objeto se caracteriza 
pela construção de quadra poliesportiva com cobertura metálica, com a disponibilização de recursos de 
âmbito Federal na ordem de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta 
reais) e contrapartida por parte do Município de São Lourenço/MG no valor R$ 6.250,00; 
considerando a abertura da conta corrente nº. 0066470536 junto a Caixa Econômica Federal destinada 
à recepção dos recursos disponibilizados no âmbito do referido Convênio; considerando o certame 
realizado para contratação de Empresa especializada para a realização da obra consignada no Convênio 
em epígrafe, no qual logrou-se vencedora a Empresa HFIX Construtora; considerando que para a 
efetivação de pagamentos com recursos consignados no âmbito do referido Convênio cabe aos Órgãos 
envolvidos no processo de fiscalização quanto ao cumprimento do contrato celebrado com a Empresa 
Vencedora, a adoção de medidas tanto na esfera administrativa quanto na esfera contábil, dentre elas o 
prévio empenho contábil das notas fiscais expedidas pela Empresa contratada; considerando a 
emissão de “Procuração Específica” através da qual o Chefe do Poder Executivo confere poderes à 
servidor público municipal para o lançamento de dados e autorização junto ao SICONV, com a 
utilização de “senhas”, para a efetivação dos pagamentos em conformidade com as medições 
apresentadas pela Diretoria de Engenharia e o prévio empenho contábil das notas fiscais expedidas 
pela Empresa contratada; considerando que foi constatada a realização de pagamento sem que ocorre 
o prévio empenho contábil de notas fiscais apresentadas pela Empresa contratada; considerando o 
disposto nos Artigo 14, 55 e 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, c.c. o Artigo 60 da Lei Federal nº. 
4.320/64; considerando que cabe ao Prefeito Municipal resolver os assuntos afetos ao bom 
funcionamento da Administração Municipal, e no presente caso, adotar as medidas cabíveis para 
apuração dos fatos, visando estabelecer as respectivas responsabilidades por eventuais irregularidades 
e/ou ilegalidades ocorridas; 
 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º Ficam designados os seguintes membros: Júlio César Sacramento, Srª. Cláudia Nogueira de 
Souza, e a Srª. Angélica da Silva Lino, para sob a presidência do primeiro, comporem Comissão 
Especial Sindicante destinada a apurar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta data, os fatos 
relacionados à efetivação de pagamento com recursos consignados no âmbito do Convênio nº. 
818579/2015 à Empresa HFIX Construtora, sem a realização de prévio empenho contábil das notas 
fiscais emitidas pela referida Empresa. 

 
Art. 2º A Comissão designada deverá proceder com a análise dos fatos, através da realização de oitiva 
com todos os envolvidos, devendo emitir relatório necessário à instrução de decisão final por parte do 
Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 3º Os servidores designados deverão atuar fora do expediente normal de suas atividades para 
realização dos trabalhos afetos a presente sindicância, inclusive para elaboração de relatório final. 
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Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 30 de novembro de 2016. 
 
 
 
 

 
 

José Sacido Barcia Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Nanci Maria dos Santos 
Secretária Municipal de Governo 

 
 
 
 
 
 

Marco Antônio da Cunha Arantes 
Diretor Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão 
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