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PORTARIA Nº 132/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a TEREZA MARIA VIEIRA DOS SANTOS, ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Setor de Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/17 a 
01/01/18, no período de 02/04/18 a 01/05/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  Guiricema, 08 de março de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 133/18 
- CONCEDE QUINQUÊNIO -  

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a FLÁVIA SOUZA LIMA, ocupante do Cargo de Nutricionista, Sec. Municipal de Educação, Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer, o seu 2º (segundo) quinquênio a que tem direito, por ter completado 10 (dez) anos de serviço, 
no dia 03/03/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/03/18.          

                                  Guiricema, 08 de março de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos   
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 134/18 
- PRORROGA CONTRATO - 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve prorrogar o contrato de KAROLINA CIRIBELY, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, Setor de Saúde, 
por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, no período de 08/03/18 a 07/03/19. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Guiricema, 08 de março de 2018  

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 135/18 
- CONTRATA SERVIDOR - 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve contratar MÁRCIO DE OLIVEIRA PINTO, para o cargo de Professor Municipal, Setor de Ensino Fundamental, 
por 03 (três) dias, no período de 07/03/18 a 09/03/18, em substituição a titular do cargo, Elizângela Carlos Toledo 
Meireles, conforme Contrato Administrativo nº 2459/2018. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07/03/18. 

Guiricema, 08 de março de 2018  

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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TERMO ADITIVO 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato numero 0010212017, nos termos do art. 57, 
inc II da Lei 8666/93, que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
especializados em licitações e contratos, com disponibilidade de visita técnica in loco semanal, nova vigência de 
23/02/2018 a 22/02/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato numero 0010252017, nos termos do art. 57, 
inc II da Lei 8666/93, que objetiva a aquisição de passe para os estudantes do Município de Guiricema, nova vigência de 
06/02/2018 a 06/02/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato numero 27/2015, nos termos do art. 57, inc II 
da Lei 8666/93, que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de máquina 
copiadora a fim de dar suporte às atividades diárias da Administração Municipal, nova vigência de 23/02/2018 a 
22/02/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato numero 0010292017, nos termos do art. 57, 
inc II da Lei 8666/93, que objetiva a contratação do Dr. Francisco Galvão de Carvalho, para atender às demandas 
jurídicas de alta relevância e complexidade, bem como para cuidar dos processos judiciais do Município que se 
encontram nas instâncias superiores em apoio à assessoria jurídica da Prefeitura, nova vigência de 09/02/2018 a 
08/02/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato numero 0010582017, nos termos do art. 57, 
inc II da Lei 8666/93, que objetiva a locação de imóvel para o funcionamento da Biblioteca Municipal e do depósito de 
merenda escolar deste Município, nova vigência de 01/03/2018 a 01/03/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito 
Municipal 
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