
 
            PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

             SÃO LOURENÇO – MG 
               GABINETE DO PREFEITO 

________________________________________________________ 

 

PORTARIA Nº. 2.157 
Altera o prazo concedido no Artigo 4º da Portaria nº. 
2.143, de 01/09/2014, para conclusão dos trabalhos 
atribuídos à Comissão Especial destinada a elaboração de 
propostas voltadas à celebração de Termo de 
Ajustamento de Conduta com Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, tendo como base o disposto na 
Lei Municipal nº. 3.099, de 10/07/2013 e contém outras 
providências. 

 
 

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos 
IX e XII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); considerando o disposto na Lei Municipal 
nº. 3.099, de 10/07/2013, que instituiu a concessão de acesso gratuito ao transporte coletivo às 
pessoas com deficiência e seus acompanhantes no Município de São Lourenço/MG; considerando 
os termos do Ofício nº. 096/2014-2ªPJSL, de 30/07/2014, protocolizado junto a Secretaria 
Executiva de Gabinete sob o nº. 0643, em 01/08/2014, pelo qual foi exposta ao Poder Executivo 
Municipal a possibilidade de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério 
Público de Minas Gerais, viabilizando uma solução para o impasse instaurado a partir da vigência 
de Lei Municipal nº. 3.099/2013; considerando o teor do Ofício nº. 003/CE/2014, de 06/11/2014; 
considerando a complexidade das atribuições delegadas à Comissão Especial instituída através do 
da Portaria nº. 2.143, de 01/09/2014, dada a extensão do assunto em análise; considerando que ao 
Prefeito incumbe a supremacia da administração municipal, cabendo-lhe a adoção das medidas 
necessárias para o perfeito cumprimento da legislação vigente; 
   

 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º Fica alterado o prazo concedido no Artigo 4º da Portaria nº. 2.143, de 01/09/2014, para 
conclusão dos trabalhos atribuídos à Comissão Especial destinada a elaboração de propostas 
voltadas à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, tendo como base o disposto na Lei Municipal nº. 3.099, de 10/07/2013, passando de 
30 (trinta) para 90 (noventa) dias, a partir de 01/09/2014, em caráter improrrogável. 
 
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 06 de novembro de 2014. 

 
 
 

José Sacido Barcia Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Luís Cláudio de Carvalho 
Secretário Municipal de Governo 

 
JSBN/ALS/als 


