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PORTARIA Nº 080/2018 

 - NOMEIA SERVIDOR -  

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica nomeado para ocupar o Cargo em Comissão de Chefe de Setor, Símbolo de 

Vencimento CC-02, VICENTE JOSÉ, CPF nº 327 233 857-87, a partir do dia 06/02/18. 

 

Parágrafo Único: O cargo acima referido é de livre nomeação e exoneração do Prefeito. 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018 

                

 

PORTARIA Nº 081/18 

- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, resolve conceder a NATASHE DE BATTISTI DE SOUZA, ocupante do 

cargo de Agente Comunitário de Saúde, Setor de Saúde, 02 (dois) dias de licença para 

tratamento de saúde, no período de 05/02/18 a 06/02/18, conforme atestado médico em anexo.  

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 

05/02/18. 

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018 

 



 

 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 

Quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018 

Ano 1 - n° 0005 

Volume com 6 páginas 

 

PORTARIA Nº 082/18 

- CONTRATA SERVIDOR – 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, resolve contratar JOSÉ GERALDO LOPES, para o cargo de Auxiliar de 

Serviço Geral, Departamento de Urbanismo, Símbolo de Vencimento CE-01 por 329 (trezentos 

e vinte e nove) dias, no período de 06/02/18 a 31/12/18, conforme Contrato Administrativo nº 

2456/2018. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018 

                

 

PORTARIA Nº 083/18 

- CONCEDE FÉRIAS - 
 
 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, resolve conceder a SÍLVIO  RIBEIRO SARTORI, ocupante do Cargo de 

Assistente Técnico Administrativo, Setor de Tributação, 30 (trinta) dias de férias anuais a que 

tem direito, referente ao período aquisitivo de 03/02/16 a 02/02/17, no período de 01/03/18 a 

30/03/18. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018. 
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PORTARIA Nº 084/18 
 

- CONCEDE FÉRIAS - 
 
 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, resolve conceder a WANDA HELENA DE ASSIS OLIVEIRA, ocupante 

do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a 

que tem direito, referente ao período aquisitivo de 11/03/16 a 10/03/17, no período de 01/03/18 

a 30/03/18. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018 
 

                
 

 
PORTARIA Nº 085/18 

 
- CONCEDE FÉRIAS - 
 
 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, resolve conceder a KATIANE BICALHO RIBEIRO, ocupante do Cargo 

de Auxiliar Administrativo-CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, 30 (trinta) dias 

de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 23/01/17 a 22/01/18, no 

período de 01/03/18 a 30/03/18. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018. 
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PORTARIA Nº 086/18 
 

- CONCEDE FÉRIAS - 
 
 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, resolve conceder a ANA PAULA OLIVEIRA, ocupante do Cargo de 

Auxiliar Administrativo-NASF, Setor de Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem 

direito, referente ao período aquisitivo de 23/01/17 a 22/01/18, no período de 01/03/18 a 

30/03/18. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018. 
 
                

 
DECRETO Nº 3.611/2018 

  
  Regulamenta valor do salário mínimo dos servidores municipais. 

  
O Prefeito Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos do disposto nos artigos 7º, IV, e 39, §3º, ambos da Constituição Federal, de acordo 
com o Decreto nº 9.255 de 29 de dezembro de 2017 e Lei nº 13.152 de 29 de julho de 2015, 

  
DECRETA: 

   Art. 1º – Fica regulamentado o valor do salário mínimo, dos servidores municipais 
ativos e inativos, a partir da data de 01/01/2018, em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 
quatro reais). 

 

      Art. 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações 
próprias do orçamento vigente. 

    

  Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos ao dia 01/01/18. 

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018. 
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DECRETO Nº 3612/2018 

   
Regulamenta valor do piso salarial dos profissionais do magistério. 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

com a Lei Complementar nº 603 de 05 de julho de 2011, 
  

DECRETA: 
  

   Art. 1º - O piso salarial dos profissionais do Magistério que se trata o art. 90 da Lei 
Municipal nº 603/2011 que “Dispõe sobre o Estatuto e Quadro do Magistério Municipal de 
Guiricema e dá outras providências”, terá reajuste de 6,81% conforme o piso nacional 
estabelecido pelo Governo Federal para a categoria, conforme Anexo Único. 

  

  Art. 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações 
próprias do orçamento vigente. 

    

  Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de Janeiro de 2018. 

  

  Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Guiricema, 06 de fevereiro de 2018. 

                

 

 Tomada de Preço 001/2018 
 

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Guiricema/MG comunica aos interessados 

reabrirá o prazo inicialmente previsto para recebimento das propostas da TP 001/2018 que 

objetiva a contratação de empresa especializada com responsabilidade técnica para 

realização de obras para construção de muro e gradil no entorno da creche pró-infância, em 

atenção ao disposto no artigo 21, § 4º da Lei de Licitações. Acolhendo a impugnação ao o 

Edital para permitir que as empresas interessadas em participar do certame, bem como os 

atestados e certidões de aptidão técnica, possam ter registro no CREA ou CAU. Cuja Sessão 
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Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia 14 de Março de 2018, às 14:00 

horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à 

disposição no site da Prefeitura Municipal de Guiricema. Guiricema (MG), 06 de Fevereiro de 

2018. José Antônio de Oliveira, Presidente da CPL. 
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