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PORTARIA Nº 2.335 
Designa Comissão Especial Sindicante para apurar 
crédito de valores realizado por servidor público 
municipal lotado na Diretoria de Contabilidade, em 
conta corrente de razão social alheia ao contrato 
celebrado com a Empresa Alfalagos Ltda e contém 
outras providências. 

 
 

A Prefeita Municipal de São Lourenço no uso de suas atribuições legais constantes nos 
incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando o contrato 
celebrado entre o Município de São Lourenço/MG e a Empresa Alfalagos Ltda, cujo objeto se 
configura pelo fornecimento de medicamentos ao serviço público de saúde; considerando que o 
Município dispõe de servidor público designado para o controle de pagamentos às empresas que 
prestam serviços para a rede pública de saúde; considerando que o Município de São 
Lourenço/MG, em função dos serviços prestados pela Empresa Alfalagos Ltda, deveria realizar os 
pagamentos, respectivamente, no valor de R$ 4.543,40 e R$ 5.861,24, na data de 02/08/2016; 
considerando que a Empresa em epigrafe realizou cobrança junto ao Poder Executivo Municipal 
dos valores supracitados; considerando que a partir da cobrança efetivada pela Empresa, a 
Diretoria de Contabilidade do Município procedeu com a apuração da situação, confrontando 
registros contábeis, chegando-se a conclusão de que os valores em comento foram transferidos 
para uma conta corrente de razão social alheia ao contrato com a referida, registrada em nome de 
Pessoa Física, conforme narrado através de Ofício s/nº, da lavra do Diretor de Contabilidade do 
Município, ora protocolizado junto a Diretoria de Redação Legal e Arquivos Públicos sob o nº. 
0882 de 22/12/2016; considerando que a documentação acostada no referido Ofício, identificada 
pela Nota de Empenho nº. 000827 e Notas Fiscais nº. 129024 e 129956, ambas emitidas pela 
Empresa Alfalagos Ltda, respectivamente, nas datas de 24/03/2016 e 08/04/2016, bem como pelos 
comprovantes de transferência de valores entre contas; considerando a emissão dos Pareceres 
Jurídicos nos. 034/17 de 13/03/2017 e 050/17 de 17/03/2017, elaborados pela Drª. Amanda Mattos 
Carvalho Almeida, Advogada Geral do Município, que opina pela inaplicabilidade do relatório 
final da Comissão Especial Sindicante, nomeada através do Decreto nº 6.199/2016, bem como o 
Termo de Homologação do mesmo, entendendo pela perfeita aplicabilidade do Código de Ética 
Municipal (Lei Municipal nº 3.060/2011) à servidora envolvida; considerando que a Chefe do 
Poder Executivo Municipal ratifica os referidos Pareceres Jurídicos, em todo seu teor, sendo 
necessária a instalação de Comissão Especial Sindicante a fim de apurar os fatos ocorridos e 
estabelecer as respectivas responsabilidades por eventuais irregularidades e/ou ilegalidades 
cometidas; 

 
 
RESOLVE: 

 
 

Art.1º. Ficam designados os seguintes membros: Srª. Eliana Rodrigues, Sr. José Rúbens 
Sacramento, e o Sr. Wagner Campos, para sob a presidência do primeiro, comporem Comissão 
Especial Sindicante destinada a apurar, no prazo de 15 (quinze) dias os fatos narrados no ofício 
s/nº, datado 22/12/2016, da lavra do Diretor de Contabilidade, com base na documentação 
acostada ao referido expediente, a partir desta data. 

 
Art.2º. A Comissão designada deverá proceder com a análise dos fatos, utilizando-se de 

qualquer meio de prova, permitida em lei, inclusive, através da realização de oitiva com todos os 
envolvidos, devendo emitir relatório necessário à instrução de decisão final por parte da Chefe do 
Poder Executivo Municipal. 
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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. 
 

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

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 24 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 
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