
 

 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 

Quarta-feira, 31 de outubro de 2018 

Ano 1 - n° 0144 

Volume com 5 páginas 

1 

DECRETO nº 3670 de 30 de outubro de 2018 
 
 

“Declara Ponto Facultativo Nas Repartições Públicas Do 
Município e dá outras providências”. 

  
O Prefeito do Município de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. 
  
CONSIDERANDO a passagem em comemoração ao dia do servidor público na data de 28 de outubro de 2018. 
 
CONSIDERANDO o Feriado Nacional alusivo ao Dia de Finados, que acontece no dia 02 de novembro de 2018; 
   
                   DECRETA: 
  
                   Art. 1º. Considerar, excepcionalmente, o dia 01º de novembro de 2018 (quinta feira) como ponto facultativo 
nos órgãos da Administração Pública do Poder Executivo Municipal, alusivo para comemoração do Dia do Servidor 
Público. 
  
                   Art. 2º. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura Turismo e Lazer respeitará o calendário 
próprio do ano letivo de 2018. 
 

Art. 3º. Excluem-se das medidas previstas neste Decreto, os setores que desempenham suas funções 

em regime de escala ou que não admitem paralisação, inclusive o Pronto Atendimento junto ao Posto de Saúde 
municipal; a Limpeza Pública, incluindo coleta de lixo, dentre outros necessários em prol da continuidade do serviço 
público.  

 
Art. 4°. Fica determinado o corte de ponto dos servidores que descumprirem o presente Decreto, sendo 

o Secretário de cada pasta, o responsável pelo controle. 
  
                   Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. 

 
Publique-se, Cumpra-se 

Guiricema/MG, 30 de outubro de 2018. 
 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal  

       

DECRETO Nº 03671/2018 
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$ 173.024,15 (cento e setenta e três mil vinte e quatro 
reais e quinze centavos) 
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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, 31 de outubro de 2018. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018. 
 
 

  
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 63 de 19 de abril de 1991, 
alterada pela Lei Municipal 565/2009, que cria o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Guiricema, que 
regulamenta a concessão da Função Gratificada no quadro geral 
da administração pública municipal e dá outras providências”. 

  
  
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e;  
  
Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 63 de 19 de abril de 1991, alterada pela Lei Municipal 565/2009, que cria 

o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guiricema, em seu artigo 70, inciso I c/c Artigo 71 que cria a Função 
Gratificada no Quadro Geral da Administração Pública Municipal; 
  
Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 63 de 19 de abril de 1991, alterada pela Lei Municipal 565/2009, que cria 

o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guiricema, em seu artigo 243, que determina que “O prefeito 
baixará, por decreto, os regulamentos necessários à execução da presente lei” (SIC)   
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a concessão da função gratificada em prol de servidores efetivos do 

Município de Guiricema; 
 

DECRETA: 
  
Art. 1º Fica regulamentada, por meio deste Decreto, a concessão da função gratificada prevista na Lei Municipal nº 63 
de 19 de abril de 1991, alterada pela Lei Municipal 565/2009, no importe de 30% (trinta por cento), que deverá incidir no 
vencimento básico, acrescido das vantagens de caráter permanente que integram a remuneração do servidor. 
  
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo Municipal definirá o quantitativo de funções gratificadas existentes em 
cada Secretaria do Município, por meio de Portaria. 
  
Art. 2º As funções gratificadas destinam-se a atender a encargos previstos na organização administrativa do Município, 

para os quais não se tenha criado cargo em comissão. 
  
§ 1º Somente serão designados para o exercício de função gratificada servidores ocupantes de cargo efetivo do 
Município. 
  
§ 2º O exercício da função gratificada não constitui situação permanente. 

  
Art. 3º A designação do (a) servidor (a) para o exercício da função gratificada será formalizada através de ato do Chefe 

do Poder Executivo Municipal, mediante requisição do Secretário da pasta a que estiver subordinado o servidor, 
podendo sua revogação se dar a critério do Chefe do Poder Executivo, segundo as razões de conveniência e 
oportunidade. 
  
Art. 4º O exercício de função gratificada exclui a gratificação por serviço extraordinário. 
  
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 

http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L11990.html#a56_IV
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L56442015.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L56442015.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L56442015.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L56442015.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L56442015.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L56442015.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L56442015.html
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Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema, em 31 de outubro de 2018. 
 
 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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