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PORTARIA Nº 439/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, resolve conceder a FÁTIMA DO ROSÁRIO DONADONI LEITE, ocupante do cargo de Agente Comunitário de 

Saúde, Setor de Saúde, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 02/08/18 a 

31/08/18, conforme atestado médico em anexo.  

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

 

Guiricema, 02 de agosto de 2018  

 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 440/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, resolve conceder a MARIA IZABEL DE MOURA ANTONIOL, ocupante do cargo de Professora Municipal, 

Setor de Pré-escolar, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 02/08/18 a 

16/08/18, conforme atestado médico em anexo.  

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

 

Guiricema, 02 de agosto de 2018  

 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 441/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas 

por Lei, resolve conceder a FERNANDA EMÍDIO PEREIRA DE ALMEIDA, ocupante do Cargo de Assistente de 

Serviços, Sec. Munic. de Assistência Social, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao 

período aquisitivo de 01/04/16 a 31/03/17, no período de 03/09/18 a 02/10/18. 

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

 

  Guiricema, 02 de agosto de 2018. 

 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

 

 

 

PORTARIA Nº 442/2018 
- ALTERA PORTARIA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, resolve mediante resultado de perícia médica em anexo, alterar a Portaria nº 434/18 de 30 de julho de 

2018 de BRUNA APARECIDA ALEIXO DA SILVA, ficando concedido 04 (quatro) dias de licença para tratamento 

de saúde, no período de 23/07/18 a 26/07/18, sendo informado pelo Secretário Municipal de Assistência 

Social as faltas referentes aos dias 27/07/18, 28/07/18 e 29/07/18, sendo descontado no próximo pagamento.   

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23/07/18. 

 

Guiricema, 02 de Agosto de 2018. 

 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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DECRETO Nº 3653/2018 DE 02 DE AGOSTO DE 2018 

 

“Decreta a Situação de Emergência Financeira no Município 

de Guiricema - MG devido à ausência dos repasses integrais 

oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB).”  

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município (LOM), e 

 

CONSIDERANDO que é atribuição do Chefe do Poder Executivo Municipal promover medidas preventivas e 

repressivas para, respectivamente, evitar e amenizar os impactos advindos de uma situação excepcional, 

provocada por fatores adversos;  

 

CONSIDERANDO que o Município de Guiricema, atualmente, depende dos repasses estaduais e federais, 

determinados no texto constitucional e infraconstitucional, convênios ou acordos, para manter e executar 

minimamente os serviços públicos essenciais; 

 

CONSIDERANDO a ausência dos repasses integrais e periódicos pelo Governo de Minas Gerais oriundos da 

receita proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), vinculados ao financiamento da educação de nível básico e na garantia 

da qualidade do ensino no padrão mínimo definido em âmbito nacional; 

 

CONSIDERANDO o risco eminente dos munícipes sofrerem com a interrupção, paralisação e/ou deficiência dos 

serviços públicos devido às limitações financeiras e circunstâncias temporárias da Administração Pública 

Municipal; 
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CONSIDERANDO que o Município de Guiricema é executor de diversos programas do Governo Federal e 

Governo Estadual e detentor de diversas responsabilidades sociais, políticas e econômicas, que são mitigadas 

ante a insuficiência dos repasses constitucionais destinados à manutenção, principalmente na área de 

educação básica; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de observância dos índices do limite legal em relação à despesa com o pessoal, 

tais como os relativos à área da educação, fixados na Constituição Federal e na Lei 11.494/2007, sob pena de 

rejeição das contas pelos Órgãos de Controle; 

 

CONSIDERANDO os entraves burocráticos, administrativos e financeiros gerados ao Município de Guiricema 

devido ausência dos repasses constitucionais do FUNDEB, especialmente no que tange ao pagamento da 

remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública, respeitados os prazos e percentual 

preestabelecidos; 

 

CONSIDERANDO o que determina o inciso XVI, do art.5º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais nº 08/2003, que veda a transferências de recursos vinculados da educação e da saúde 

para outras contas bancárias, bem como a inclusão de outros recursos nestas contas vinculadas;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica decretada Situação de Emergência Financeira no âmbito da Administração Municipal em virtude 

dos atrasos constantes das transferências constitucionais advindas do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) a esta 

municipalidade. 

 

Art. 2º - Enquanto perdurar o atraso dos repasses oriundos do FUNDEB pelo Estado de Minas Gerais, a 

Secretaria Municipal de Finanças fica autorizada, dentro da disponibilidade financeira, a realizar o pagamento 

das folhas e encargos dos profissionais do magistério, que permanecem empenhadas na fonte de recursos 
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118 (Transferência do FUNDEB – Aplicação da Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação), 

pelas contas bancárias da fonte 101 (recursos ordinários) da Prefeitura Municipal de Guiricema/MG.   

 

Art.3º - Assim que os repasses do FUNDEB forem regularizados pelo Estado de Minas Gerais e efetivamente 

arrecadados pelo Município serão realizadas transferências bancárias da conta específica do FUNDEB, na 

fonte de recursos 118, para suprir as contas correntes de recursos ordinários que forem utilizadas 

anteriormente para os pagamentos descritos no artigo anterior desse Decreto, mantendo-se integralmente as 

vinculações entre receitas e despesas nas fontes de recursos 118 e 101.  

 

Art. 4º. O presente decreto terá vigência até a transferência integral e contínua da receita constitucional, 

vencida e vincenda, oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Guiricema, 02 de agosto de 2018. 

 

ARI LUCAS DE PAULA SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 
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