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PORTARIA Nº 241/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a ÁGUINA CRISTINA DOS SANTOS SIMIÃO, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Setor de Ensino Fundamental, 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, retroagindo seus efeitos ao dia 23/04/18. 

Guiricema, 24 de abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 242/18 
- DESIGNA SERVIDORA - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:  
 
Art. 1º- Fica a servidora Tamyris Emanuelle Bicalho, ocupante do cargo de Assistente Administrativo-Bolsa Família, 
designada para responder pela Coordenação do CRAS. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/04/18. 

Guiricema, 24 de abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 243/18 
- CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a SEBASTIÃO RODRIGUES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Sec. Munic. de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, 90 (noventa) dias de férias prêmio, será o 1º, 2º e 3º (primeiro, 
segundo e terceiro) meses a que tem direito, referente ao 6º (sexto) quinquênio de serviços prestados a este Município, 
no período de 27/04/18 a 25/07/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Guiricema, 24 de abril de 2018 . 
Ari Lucas de Paula Santos  

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber aditou o contrato 0011622017 em R$ 4.186,50 (quatro mil cento e oitenta e seis 
reais e cinquenta centavos), de acordo com aprovação do órgão técnico, nos termos do Art. 65, § 1º da Lei 8666/93, 
licitação essa que objetiva a contratação de empresa especializada com responsabilidade técnica para a realização de 
obras visando à execução de serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico no parque de exposições 
pertencente ao Município de Guiricema. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
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