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DECRETO Nº 03681/2018 
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$ 59.804,67 (cinquenta e nove mil oitocentos e quatro 
reais e sessenta e sete centavos) 
 

 
 
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, 21 de novembro de 2018. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                
 

ATO RETIFICATÓRIO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR 

DECRETO  Nº 3682/2018 
Retifica o Decreto 3679/2018 que nomeou 

 o  servidor  DAVI BARBIERI. 
 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica nomeado para ocupar o Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, Símbolo de Vencimento CC-05, DAVI 
BARBIERI, CPF nº 102.993.436-34, OAB - MG 41503, a partir do dia 14/11/18. 
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Parágrafo Único: O cargo acima referido é de livre nomeação e exoneração do Prefeito. 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 14/11/18. 
                                 
                                   Guiricema, 22 de novembro de 2018 

 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
- Prefeito Municipal de Guiricema - 

                

DECRETO Nº 03683/2018 
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$ 39.500,00 (trinta e nove mil quinhentos 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, 23 de novembro de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

DECRETO Nº 03684/2018 
ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
1º, da Lei Municipal nº 713 de 12 de maio de 2017. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2017 o (s) seguinte (s) crédito (s) especial (es) para 
reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s).R$ 90.980,52 (noventa mil novecentos e oitenta reais e 
cinquenta e dois centavos) 
 

 
 
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, 23 de novembro de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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