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DECRETO Nº 3.629/2018 
 

                                              Nomeia Gestor dos Recursos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Guiricema- IPREV.   

                                                                                        
O Prefeito Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 499/2008 e suas alterações; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e 
suas alterações posteriores, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 
instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
CONSIDERANDO os termos da Portaria MPS nº 519, de 24 de Agosto de 2011, alterada pela Portaria 170 de 25 de abril 
de 2012 e 440 de 09 de outubro de 2013, no que se refere à política de investimentos e a certificação dos responsáveis 
pelas aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social. 
DECRETA: 

 
 Art. 1º - Fica designado o servidor JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF Nº 057.972.266-00 e RG Nº MG 
13.221.228 SSP/MG, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, aprovado no Exame de Certificação (CPA-10), 
desenvolvido pela ANBIMA- Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, para 
desempenhar a função de Gestor dos Recursos do IPREV, nos termos da Portaria do MPS Nº 519/2011.    
 
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
Guiricema, 23 de Abril de 2018. 

 
Ari Lucas de Paula Santos 

-Prefeito Municipal de Guiricema- 

                

PORTARIA Nº 235/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a NEREDES INÁCIO DE AMORIM, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de Meio 
Ambiente, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 16/04/18 a 17/04/18, conforme atestado 

médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/04/18. 

Guiricema, 23 de abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 236/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a ÁUREA LÚCIA CERIBELI DE ANDRADE, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Setor de Ensino Fundamental, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 19/04/18 a 20/04/18, 
conforme atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19/04/18. 

Guiricema, 23 de abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 237/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a EUZÉBIA JOQUINA PEREIRA, ocupante do Cargo de Contador, Setor de Contabilidade, 05 (cinco) 

dias de licença para tratamento de saúde, no período de 23/04/18 a 27/04/18, conforme atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 23 de abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 238/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a EDMAR VIEIRA DOS SANTOS, ocupante do Cargo de Fisioterapeuta, Setor de Saúde, 04 (quatro) 
dias de licença para tratamento de saúde, no período de 23/04/18 a 26/04/18, conforme atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 23 de abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 239/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a ÁUREA LÚCIA CERIBELI DE ANDRADE, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Setor de Ensino Fundamental, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 23/04/18 a 27/04/18, 

conforme atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 23 de abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 240/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 
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, Sec. Munic. 
de Assistência Social, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 20/04/18 a 26/04/18, conforme 

atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20/04/18. 
 

Guiricema, 23 de abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018 
AVISO DE CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guiricema, designada pela Portaria nº 015/2018, 

convoca os licitantes do processo licitatório nº 037/2018, Concorrência nº 01/2018, cujo objeto é a seleção de pessoas 
físicas, visando à outorga de permissão do serviço de transporte individual de passageiros por táxi para sessão de 
julgamento dos envelopes contendo a habilitação para o dia 26/04/2018 às 10 horas na Sede da Prefeitura Municipal de 
Guiricema, sala de licitações. Guiricema (MG), 20 de abril de 2018. José Antônio de Oliveira – Presidente da CPL. 
                

TP 002/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Guiricema/MG, torna público que resolveu cancelar o processo licitatório Nº 130/2018, Tomada 
de preço Nº 002/2018, que objetiva a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de 
consultoria e assessoria na elaboração, execução, prestação de contas e fiscalização de projetos de engenharia e 
congêneres junto a Prefeitura Municipal de Guiricema, relativos a convênios e demais ajustes com o Estado e a União e 
obras e serviços realizados pelo Município, com responsabilidade técnica, mediante duas visitas semanais in loco na 
Sede Administrativa do Município e de acordo com o Projeto Básico, cuja sessão para recebimento das propostas estava 
marcada para o dia 25/04/2017 às 15:00. Guiricema (MG), 23 de Abril de 2018. José Antônio de Oliveira – Presidente da 
CPL. 
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