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DECRETO Nº 03651/2018 
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$ 31.500,00 (trinta e um mil quinhentos 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. 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 25 de julho de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Chamada Pública 003/2018 
 
A Prefeitura Municipal de Guiricema/MG torna público que fará CHAMADA PÚBLICA que se destina a realização de 
credenciamento de pessoas físicas constituídas como produtores rurais, agricultor familiar e empreendedor rural familiar 
rural, para a aquisição de gêneros alimentícios advindos da agricultura familiar visando atender os alunos matriculados 
nas escolas da Rede Pública Municipal de Guiricema. Os documentos serão recebidos no período de 27 de julho de 
2018 a 10 de agosto de 2018, no horário de 12:00 às 18:00, na sede da Prefeitura Municipal de Guiricema situada na 
Praça Coronel Luiz Coutinho, 35, Centro, Guiricema/MG, no setor de Compras e Licitações. O edital e seus anexos 
encontram- se à disposição no site da Prefeitura Municipal de Guiricema. Guiricema/MG, 25 de julho de 2018. José 
Antônio de Oliveira, Presidente da CPL. 
                

PORTARIA Nº 429/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a ROSANGELA CUNHA TOLEDO, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS, Secretaria 
Municipal de Assistência Social 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 18/07/18 a 19/07/18, 

conforme atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 18/07/18.  
 

Guiricema, 25 de julho de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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