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PORTARIA Nº 2.354 
Dispõe sobre prorrogação do prazo para conclusão dos 
trabalhos atribuídos à Comissão de Tomada de Contas 
Especial, para apuração de fatos relativos ao Convênio nº 
224/2010, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais. 

 
 

A Prefeita Municipal de São Lourenço no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 
incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando o artigo 245 
da Resolução n.º 12/2008 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) 
acerca do dever de instauração de Tomadas de Contas Especial; considerando a Instrução 
Normativa n.º 003/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que dispõe sobre o 
procedimento da Tomada de Contas Especial; considerando o ofício OF. 
CIRCULAR/SRS/VGA/NGFPC/Nº. 013/2017, em que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais solicita prestação de contas final referente ao Convênio nº 224/2010, em virtude do 
recebimento da prestação de contas apenas das duas primeiras parcelas, bem como informação de 
que o prazo do convênio supracitado venceu em 11/12/2014 para execução e, em 11/02/2015 para 
apresentação de contas; considerando a existência de saldo remanescente do convênio, e ainda, que 
as obras não estão concluídas; considerando a expedição da Portaria nº. 2.325 de 23/03/2017 que 
“Cria no âmbito do Município de São Lourenço a Comissão de Tomada de Contas Especial, para 
apuração de fatos relativos ao Convênio nº 224/2010, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais”; considerando a solicitação de renovação do prazo, por igual período, para 
conclusão dos trabalhos, realizada através do memorando de iniciativa do Presidente da Comissão, 
em virtude da complexidade de apuração dos fatos, bem como a necessidade de localização dos 
documentos relativos à obra e ao processo licitatório 031/2011, junto ao arquivo morto da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço, que está em processo de transferência de localidade; considerando 
que o Presidente da Comissão justificou, motivadamente, a prorrogação do prazo, antecipadamente, 
visto que não haverá tempo hábil para a conclusão dos trabalhos até a data de 20/06/2017; 

 
RESOLVE: 

 
Art.1º. Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos 

da Comissão Especial de Tomada de Contas, instituída pela Portaria nº 2.325 de 23/03/2017, 
visando a apresentação do relatório final a Chefe do Poder Executivo Municipal, a partir de 
20/06/2017. 
 

Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 31 de maio de 2017. 
 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 
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