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PORTARIA Nº. 2.904 
Institui grupo responsável pelo inventário físico e 
financeiro dos valores em tesouraria e dos materiais em 
almoxarifado, referente ao exercício de 2019. 

 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes dos 
incisos IX, XII e XVII do Art. 90 da Lei Orgânica do Município - LOM; considerando os termos 
da Portaria nº. 34/PRES./2019, que "Dispõe sobre as datas-limite e atividades relativas ao 
encerramento do exercício financeiro de 2019, à apresentação e à formalização da Prestação de 
Contas Anual do Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais e do Fundo do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais - Funcontas - TCEMG"; considerando a necessidade de 
promover o levantamento dos inventários, visando o encerramento do exercício financeiro de 
2019; considerando que cabe à Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e o 
funcionamento da Administração Municipal; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica instituído grupo responsável pelo levantamento do inventário físico e 
financeiro dos valores em tesouraria e dos materiais em almoxarifado, referente ao exercício de 
2019, composta pelos seguintes membros e presidida pelo primeiro: 
 

- Rosângela Aparecida Pinto Silveira; 
- Oswaldo Batista da Silva; 
- Élson de Souza Filho. 
 
Parágrafo Único. Compete ao Presidente do grupo planejar, coordenar e controlar os 

prazos de execução dos trabalhos. 
 
Art. 2º. Os membros do grupo terão o prazo até o dia 31/03/2020 para a conclusão dos 

trabalhos.  
 

 Art. 3º. Os trabalhos realizados pelo referido grupo não serão remunerados e serão 
prestados sem prejuízo das atribuições próprias dos cargos ou funções, sendo considerados como 
de serviço público relevante.  
 

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 18 de fevereiro de 2020. 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 

 
 

Leila Miranda Pereira da Silva 
Secretária Municipal de Planejamento 
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