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PORTARIA Nº 506/2018 
- CONCEDE LICENÇA -  

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder à NAIARA DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Fisioterapeuta-NASF, Setor de Saúde       120 (cento 
e vinte) dias de licença maternidade (de conformidade com a Lei Municipal nº 63 de 19 de Abril de 1991- Estatuto do 
Servidor Público Municipal – Art.209) no período de 13/10/18 a 10/01/19, conforme atestado médico em anexo.  

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/10/18. 
                                     

Guiricema, 14 de setembro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 507/2018 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a BRUNA APARECIDA ALEIXO DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo-CRAS, Sec. 

Munic. de Assistência Social, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 
23/01/17 a 22/01/18, no período de 01/10/18 a 30/10/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 14 de setembro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

TERMO ADITIVO 
CONTRATO 0011752017 

 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato nº 0011752017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que versa sobre contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de consultoria e 
assessoria para a Secretaria Municipal de Educação, em especial para elaboração, implantação, acompanhamento e 
monitoramento do PAR (Plano de Ações Articuladas) e demais programas do MEC/FNDE, cadastramento de propostas 
do SIMEC e PDDE interativo, mediante atendimento remoto e com visita técnica in-loco mensal. Nova vigência de 
14/09/2018 a 13/09/2018. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
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