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PORTARIA Nº 420/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

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 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 06/03/17 a 05/03/18, no 
período de 01/08/18 a 30/08/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 16 de julho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 421/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a JOSMAR BECARI MOREIRA, 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 02/01/16 a 01/01/17, no 
período de 01/08/18 a 30/08/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 16 de julho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato nº 0011322017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva o registro de preços visando à contratação futura e eventual de empresa especializada em 
transporte de cascalho para atender as demandas diárias da Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas. Nova 
vigência de 12/07/2018 a 12/07/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

Retifica-se Decreto n° 3636/2018 
DECRETO Nº 03636/2018 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 
 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 723 de 17 de novembro de 2017. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2018 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s).R$ 42.772,00 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e 
dois reais) 
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Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 23 de maio de 2018. 

 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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DECRETO Nº 03649/2018 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 723 de 17 de novembro de 2017. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2018 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s).R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) 
 

 
 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 16 de julho de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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