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DECRETO Nº 03663/2018 
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$ 77.000,00 (setenta e sete mil 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, 05 de outubro de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Guiricema/MG- SMAS, no uso de suas atribuições e atendendo à Lei 
684 de 17 de novembro de 2015 do Município de Guiricema/MG, vem tornar público o processo de inscrição para 
selecionar, nos termos do presente edital, famílias do Município de Guiricema/MG, interessadas em participar do Serviço 
de Acolhimento em Família Acolhedora, destinada a formação de cadastro para o acolhimento em Família Acolhedora 
de crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, afastadas do convívio familiar por determinação judicial por situação 
de risco pessoal e social, sob medida protetiva, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA Lei n° 8.069/90. 
O período de inscrição será de 08 de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018 na sala da Proteção Social Especial do 
Município de Guiricema (mesma entrada do CRAS). O edital e seus anexos estão disponíveis na forma física na sede da 
Prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, no Centro de Saúde, na Câmara Municipal, no CRAS, no Conselho 
Tutelar e no site oficial do Município. Guiricema/MG, 05 de outubro de 2018. Francisco José Ribeiro, Secretário 
Municipal de Assistência Social.  
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TERMO ADITIVO 
CONTRATO 0012392017 

O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato 0012392017 em R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e 
cinquenta reais), referente ao aumento do óleo diesel S10 e do óleo diesel S500, de acordo com aprovação do órgão 
técnico, nos termos do art. 65, §1º da Lei 8666/93, licitação essa que objetiva o registro de preços visando à aquisição 
de combustíveis a serem utilizados pelos veículos, motocicletas da frota municipal e conveniados, durante o período de 
vigência do contrato. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
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