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DECRETO Nº 03675/2018 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2º, I, § 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$ 14.000,00 (quatorze 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. 
 
 

 
 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Guiricema, 07 de novembro de 2018. 
 

 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema MG. 
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DECRETO Nº 03676/2018 
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$ 75.000,00 (setenta e cinco 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. 
 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 08 de novembro de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 599/2018 
- CONCEDE AFASTAMENTO - 

 
 O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a MARIA LUIZA DE MOURA FONSECA, ocupante do Cargo de Professora Municipal, Setor de 
Ensino Fundamental, tendo em vista a comprovação da atuação da referida servidora em prol do órgão eleitoral, 
conforme atestado que se anexa a presente Portaria, 02 (dois) dias de afastamento de suas atividades, nos dias 
31/10/18 e 05/11/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31/10/18. 
 

Guiricema, 08 de novembro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

- Prefeito Municipal de Guiricema- 
                

PORTARIA Nº 600/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a SEBASTIÃO ROBERTO BICALHO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 
Estradas Vicinais, 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 05/11/18 a 02/02/19, conforme 

atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05/11/18.  
 

Guiricema, 08 de novembro de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 601/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a MONICA BARRETO DUARTE, ocupante do cargo de Odontóloga/PSF, Setor de Saúde 04 (quatro) 

dias de licença para tratamento de saúde, no período de 06/11/18 a 09/11/18, conforme atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06/11/18. 
 

Guiricema, 08 de novembro de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 602/2018 
- CONCEDE AFASTAMENTO - 

  

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a LÍBIA DAS GRAÇAS CUNHA, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, Sec. Municipal de 

Administração, Planejamento e Recursos Humanos, tendo em vista a comprovação da atuação da referida servidora em 
prol do órgão eleitoral, conforme atestado que se anexa a presente Portaria, 02 (dois) dias de afastamento de suas 
atividades, no período de 08/11/18 a 09/11/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 08 de novembro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

- Prefeito Municipal de Guiricema- 
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PORTARIA Nº 603/2018 
- CONCEDE AFASTAMENTO - 

 

 O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a MARINALDO ALVES, ocupante do Cargo de Motorista, Setor de Saúde, tendo em vista a 

comprovação da atuação do referido servidor em prol do órgão eleitoral, conforme atestado que se anexa a presente 
Portaria, 02 (dois) dias de afastamento de suas atividades, nos dias 08/11/18 e 14/11/18. 

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

Guiricema, 08 de novembro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

- Prefeito Municipal de Guiricema- 
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