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Portaria nº 685 de 11 de dezembro de 2.020. 
    

“Dispõe sobre medidas referentes à gestão de pessoal pertencente 
ao grupo de riscos do covid19, e dá outras providências”.  

 

O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal vigente, e CONSIDERANDO: 
 

O disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019; 
 

Que o Estado de Minas Gerais através do Decreto nº 113 de 12 de março de 2020, declarou “Situação de Emergência 
em Saúde Pública” em razão de surto de doenças respiratórias - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, como uma das ações de 
preparação para assistência aos pacientes com a doença;  
 

O art. 5º, inciso III da Lei Federal Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, estabelece que um dos objetivos do sistema 
Único de Saúde é prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 
 

Que o Plano de contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 elaborado pelo Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde datado de fevereiro de 2020, estabelece o 
nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas pelo COVID-19; 
 

A Portaria Federal n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCov); 
 

A Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
 

Os Decretos vigentes neste Município que declarou “estado de calamidade pública”, em razão do agravamento da crise 
de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais;  
 

Que o agravamento dessa crise impõe, entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus; e 
 

Que o art. 3º, inciso II do Decreto Municipal n.º 3.911/2020, autoriza os Secretários Municipais a organizarem, de acordo 
com a necessidade de cada setor, eventual horário diferenciado do quadro geral, de seus servidores, empregados 
e estagiários de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito das repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por meio de teletrabalho, sempre que possível, dispensando-os, se 
necessário, do comparecimento presencial,  

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o afastamento da servidora LÚCIA DAS GRAÇAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por 90 (noventa) dias no período de 30/11/2020 a 27/02/2021 devido as restrições inerentes impostas pelo 
isolamento social em decorrência do COVID – 19, tendo em vista a comprovação de seu enquadramento no grupo de 
risco.   
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de novembro de 2020.  
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 11 de dezembro de 2.020. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 
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Portaria nº 686 de 11 de dezembro de 2.020. 
    

“Dispõe sobre medidas referentes à gestão de pessoal pertencente 
ao grupo de riscos do covid19, e dá outras providências”.  

 

O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal vigente, e CONSIDERANDO: 
 

O disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019; 
 

Que o Estado de Minas Gerais através do Decreto nº 113 de 12 de março de 2020, declarou “Situação de Emergência 
em Saúde Pública” em razão de surto de doenças respiratórias - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, como uma das ações de 
preparação para assistência aos pacientes com a doença;  
 

O art. 5º, inciso III da Lei Federal Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, estabelece que um dos objetivos do sistema 
Único de Saúde é prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 
 

Que o Plano de contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 elaborado pelo Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde datado de fevereiro de 2020, estabelece o 
nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas pelo COVID-19; 
 

A Portaria Federal n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCov); 
 

A Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
 

Os Decretos vigentes neste Município que declarou “estado de calamidade pública”, em razão do agravamento da crise 
de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais;  
 

Que o agravamento dessa crise impõe, entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus; e 
 

Que o art. 3º, inciso II do Decreto Municipal n.º 3.911/2020, autoriza os Secretários Municipais a organizarem, de acordo 
com a necessidade de cada setor, eventual horário diferenciado do quadro geral, de seus servidores, empregados 
e estagiários de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito das repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por meio de teletrabalho, sempre que possível, dispensando-os, se 
necessário, do comparecimento presencial,  

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o afastamento do servidor IMAR GONZAGA ÂNGELO, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, por 30 (trinta) dias no período de 06/12/2020 a 04/01/2021 devido as restrições inerentes impostas pelo 
isolamento social em decorrência do COVID – 19, tendo em vista a comprovação de seu enquadramento no grupo de 
risco.   
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de dezembro de 2020.  
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 11 de dezembro de 2.020. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 
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Portaria nº 687 de 11 de dezembro de 2.020. 
    

“Dispõe sobre medidas referentes à gestão de pessoal pertencente 
ao grupo de riscos do covid19, e dá outras providências”.  

 

O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal vigente, e CONSIDERANDO: 
 

O disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019; 
 

Que o Estado de Minas Gerais através do Decreto nº 113 de 12 de março de 2020, declarou “Situação de Emergência 
em Saúde Pública” em razão de surto de doenças respiratórias - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, como uma das ações de 
preparação para assistência aos pacientes com a doença;  
 

O art. 5º, inciso III da Lei Federal Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, estabelece que um dos objetivos do sistema 
Único de Saúde é prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 
 

Que o Plano de contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 elaborado pelo Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde datado de fevereiro de 2020, estabelece o 
nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas pelo COVID-19; 
 

A Portaria Federal n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCov); 
 

A Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
 

Os Decretos vigentes neste Município que declarou “estado de calamidade pública”, em razão do agravamento da crise 
de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais;  
 

Que o agravamento dessa crise impõe, entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus; e 
 

Que o art. 3º, inciso II do Decreto Municipal n.º 3.911/2020, autoriza os Secretários Municipais a organizarem, de acordo 
com a necessidade de cada setor, eventual horário diferenciado do quadro geral, de seus servidores, empregados 
e estagiários de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito das repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por meio de teletrabalho, sempre que possível, dispensando-os, se 
necessário, do comparecimento presencial,  

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o afastamento da servidora MARIA AMÉLIA PINTO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por 07 (sete) dias no período de 07/12/2020 a 13/12/2020 devido as restrições inerentes impostas pelo 
isolamento social em decorrência do COVID – 19, tendo em vista a comprovação de seu enquadramento no grupo de 
risco.   
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de dezembro de 2020.  
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 11 de dezembro de 2.020. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 
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Portaria nº 688 de 11 de dezembro de 2.020. 
 

“Dispõe sobre medidas referentes à gestão de pessoal pertencente 
ao grupo de riscos do covid19, e dá outras providências”.  

 

O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal vigente, e CONSIDERANDO: 
 

O disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019; 
 

Que o Estado de Minas Gerais através do Decreto nº 113 de 12 de março de 2020, declarou “Situação de Emergência 
em Saúde Pública” em razão de surto de doenças respiratórias - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, como uma das ações de 
preparação para assistência aos pacientes com a doença;  
 

O art. 5º, inciso III da Lei Federal Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, estabelece que um dos objetivos do sistema 
Único de Saúde é prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 
 

Que o Plano de contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 elaborado pelo Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde datado de fevereiro de 2020, estabelece o 
nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas pelo COVID-19; 
 

A Portaria Federal n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCov); 
 

A Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
 

Os Decretos vigentes neste Município que declarou “estado de calamidade pública”, em razão do agravamento da crise 
de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais;  
 

Que o agravamento dessa crise impõe, entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus; e 
 

Que o art. 3º, inciso II do Decreto Municipal n.º 3.911/2020, autoriza os Secretários Municipais a organizarem, de acordo 
com a necessidade de cada setor, eventual horário diferenciado do quadro geral, de seus servidores, empregados 
e estagiários de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito das repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por meio de teletrabalho, sempre que possível, dispensando-os, se 
necessário, do comparecimento presencial,  

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o afastamento da servidora JORDANA DOS SANTOS FARINELI, ocupante do cargo de 
Professora Municipal, por 15 (quinze) dias no período de 05/12/2020 a 19/12/2020 devido as restrições inerentes 
impostas pelo isolamento social em decorrência do COVID – 19, tendo em vista a comprovação de seu enquadramento 
no grupo de risco.   
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de dezembro de 2020.  
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 11 de dezembro de 2.020. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 689/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a MARCELO LEMOS PEIXOTO, ocupante do cargo de Operador de Máquinas e Veículos Pesados, 
Setor de Estradas Vicinais, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 27/11/2020 a 
11/12/2020, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27/11/2020. 
 

Guiricema, 11 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 690/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a GABRIELA APARECIDA FÓFANO, ocupante do cargo de Educador Físico - NASF, Secretaria 
Municipal de Saúde 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 07/12/2020 
a 08/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07/12/2020. 
 

Guiricema, 11 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 691/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a FABRÍCIO JOSÉ FIRMINO, ocupante do cargo de Motorista, Setor de Ensino Fundamental 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 08/12/2020 e  15/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/12/2020. 
 

Guiricema, 11 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 692/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a WERIK JOSE MARTINS, ocupante do cargo de Assistente Técnico Administrativo, Setor de 
Compras e Licitação, 29 (vinte e nove) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 03/12/2020 a 
31/12/2020, conforme resultado de perícia médica em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/12/2020. 
 

Guiricema, 11 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 693/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a ANA CRISTINA VILAS BOAS DOS SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Saúde, 06 (seis) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 04/12/2020 a 
09/12/2020, conforme resultado de perícia médica em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/12/2020. 
 

Guiricema, 11 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 694/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a DANILO JOSÉ XAVIER GOMES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 
Ensino Fundamental, 180 (cento e oitenta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 02/12/2020 a 
30/05/2021, conforme resultado de perícia médica em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02/12/2020. 
 

Guiricema, 11 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 695/2020 
- DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE PORTARIA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Alterar, mediante resultado de perícia médica em anexo, a Portaria    nº 522 de 29 de setembro de 2020 de 
DAYANA LUIZA BARROSO. O período de licença para tratamento de saúde será de 25/09/2020 a 09/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 25/09/2020. 
 

Guiricema, 11 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

   Portaria nº 696 de 14 de dezembro de 2.020. 
    

“Dispõe sobre medidas referentes à gestão de pessoal pertencente 
ao grupo de riscos do covid19, e dá outras providências”.  

 
O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal vigente, e CONSIDERANDO: 
 
O disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019; 
 
Que o Estado de Minas Gerais através do Decreto nº 113 de 12 de março de 2020, declarou “Situação de Emergência 
em Saúde Pública” em razão de surto de doenças respiratórias - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, como uma das ações de 
preparação para assistência aos pacientes com a doença;  
 
O art. 5º, inciso III da Lei Federal Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, estabelece que um dos objetivos do sistema 
Único de Saúde é prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 
 
Que o Plano de contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 elaborado pelo Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde datado de fevereiro de 2020, estabelece o 
nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas pelo COVID-19; 
 
A Portaria Federal n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCov); 
 
A Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
 
Os Decretos vigentes neste Município que declarou “estado de calamidade pública”, em razão do agravamento da crise 
de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais;  
 
Que o agravamento dessa crise impõe, entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus; e 
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Que o art. 3º, inciso II do Decreto Municipal n.º 3.911/2020, autoriza os Secretários Municipais a organizarem, de acordo 
com a necessidade de cada setor, eventual horário diferenciado do quadro geral, de seus servidores, empregados 
e estagiários de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito das repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por meio de teletrabalho, sempre que possível, dispensando-os, se 
necessário, do comparecimento presencial,  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o afastamento da servidora MARIA AMÉLIA PINTO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por 03 (três) dias no período de 14/12/2020 a 16/12/2020 devido as restrições inerentes impostas pelo 
isolamento social em decorrência do COVID – 19, tendo em vista a comprovação de seu enquadramento no grupo de 
risco.   
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 14 de dezembro de 2.020. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 

                

PORTARIA Nº 697/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Conceder a FLÁVIA MARTINS DA SILVA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Educação, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente aos períodos aquisitivos de 
02/01/2018 a 28/04/2018 e 05/05/2018 a 07/01/2019, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 14 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 698/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Conceder a DAYANA LUÍZA BARROSO, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Educação, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 
a 01/01/2021, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 14 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 699/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a MARIANA APARECIDA VELOSO, ocupante do Cargo de Professora Municipal, Setor de Pré-
escolar, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 09/02/2020 a 08/02/2021, 
no período de 04/01/2021 a 02/02/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 14 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 700/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a CLEUZA AUXILIADORA MOREIRA, ocupante do cargo de Especialista em Educação, Secretaria 
Municipal de Educação, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 11/12/2020 a 15/12/2020, 
conforme atestado odontológico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11/12/2020. 
 

Guiricema, 14 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 701 de 14 de dezembro de 2.020. 
    

“Dispõe sobre medidas referentes à gestão de pessoal pertencente 
ao grupo de riscos do covid19, e dá outras providências”.  

 
O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal vigente, e CONSIDERANDO: 
 
O disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019; 
 
Que o Estado de Minas Gerais através do Decreto nº 113 de 12 de março de 2020, declarou “Situação de Emergência 
em Saúde Pública” em razão de surto de doenças respiratórias - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, como uma das ações de 
preparação para assistência aos pacientes com a doença;  
 
O art. 5º, inciso III da Lei Federal Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, estabelece que um dos objetivos do sistema 
Único de Saúde é prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 
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Que o Plano de contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 elaborado pelo Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde datado de fevereiro de 2020, estabelece o 
nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas pelo COVID-19; 
 

A Portaria Federal n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCov); 
 

A Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
 

Os Decretos vigentes neste Município que declarou “estado de calamidade pública”, em razão do agravamento da crise 
de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais;  
 

Que o agravamento dessa crise impõe, entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus; e 
 

Que o art. 3º, inciso II do Decreto Municipal n.º 3.911/2020, autoriza os Secretários Municipais a organizarem, de acordo 
com a necessidade de cada setor, eventual horário diferenciado do quadro geral, de seus servidores, empregados 
e estagiários de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito das repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por meio de teletrabalho, sempre que possível, dispensando-os, se 
necessário, do comparecimento presencial,  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o afastamento do servidor DAVI DE ASSIS BONFIOLI, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, por 11 (onze) dias no período de 14/12/2020 a 24/12/2020 devido as restrições inerentes impostas pelo 
isolamento social em decorrência do COVID – 19, tendo em vista a comprovação de seu enquadramento no grupo de 
risco.   
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõe s em contrário. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 14 de dezembro de 2.020. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 

                

PORTARIA Nº 702/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1° - Conceder a TALÍCIA CALAIS VAZ DE MELO, ocupante do cargo de Psicóloga, Secretaria Municipal de Saúde, 
90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 15/12/2020 a 14/03/2021, conforme resultado de 
perícia médica em anexo.  
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 703/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a JONATHAS COELHO DOS SANTOS, ocupante do cargo em comissão de Coordenador de 
Finanças, tendo em vista a comprovação da atuação do referido servidor em prol do órgão eleitoral, conforme 
Declaração que se anexa a presente Portaria, 04 (quatro) dias de afastamento de suas atividades no dia 23/12/2020 e 
no período de 28/12/2020 a 30/12/2020.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 704/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a MICHELE COUTINHO JOTTA, ocupante do cargo de Fonoaudióloga, Secretaria Municipal de 
Saúde tendo em vista a comprovação da atuação da referida servidora em prol do órgão eleitoral, conforme Declaração 
que se anexa a presente Portaria, 02 (dois) dias de afastamento de suas atividades no dia 08/12/2020 e no dia 
22/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/12/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 705/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de PAULO ROBERTO ALVES, ocupante do cargo de Operador de Máquinas e Veículos 
Pesados, Setor de Estradas Vicinais por 50 (cinquenta) dias, no período de 12/11/2020 a 31/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 12/11/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 706/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de THAYNARA EMILLE BICALHO, ocupante do cargo de Atendente de Consultório 
Dentário, Setor de Saúde, por 41 (quarenta e um) dias, no período de 13/11/2020 a 23/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/11/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 707/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de ROSÂNGELA TREVIZANI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Obras, por 46 (quarenta e seis) dias, no período de 16/11/2020 a 23/12/2020, em substituição a 
titular do cargo, Miliana Silva Ferraz. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/11/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 708/2020 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar MÍRIAM DE FÁTIMA VIEIRA, ocupante do cargo de Agente de Combate as Endemias, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 30 (trinta) dias, no período de 02/12/2020 a 31/12/2020, conforme Contrato Administrativo nº 
2589/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02/12/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 709/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de MAÍRA OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA ocupante do cargo de Farmacêutica, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 30 (trinta) dias, no período de 02/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02/12/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 710/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de VALÉRIA SANTOS DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, por 28 (vinte e oito) dias, no período de 04/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/12/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 711/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de MAGALI APARECIDA ROMUALDO, ocupante do cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, por 28 (vinte e oito) dias, no período de 04/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/12/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 712/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de KAROLINA CIRIBELY, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 28 (vinte e oito) dias, no período de 04/12/2020 a 31/12/2020. 
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/12/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 713/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de LEONARDO RIBEIRO CUNHA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 28 (vinte e oito) dias, no período de 04/12/2020 a 31/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/12/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
               

PORTARIA Nº 714/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de ELIANE FERREIRA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 24 (vinte e quatro) dias, no período de 08/12/2020 a 31/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/12/2020. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 715/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de JOANA DARC DA LUZ, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Obras, por 17 (dezessete) dias, no período de 15/12/2020 a 31/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições sem contrário. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 716/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a NIARA CÓRDOVA PENA DE AQUINO, ocupante do Cargo de Professora Municipal, Setor de 
Ensino Fundamental, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 21/07/2019 a 
20/07/2020, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 717/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a DAVI ZITO DE ALMEIDA, ocupante do Cargo de Pedreiro, Secretaria Municipal de Obras, 30 
(trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/2019 a 01/01/2020, no período 
de 04/01/2021 a 02/02/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 15 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 718/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a AURICÉLIA INÁCIO RAMOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Saúde, licença para tratamento de saúde, até o final de sua gestação, conforme atestado médico em 
anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30/11/2020. 
 

Guiricema, 16 de dezembro  de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 719/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de JOSÉ GERALDO LOPES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Obras, por 17 (dezessete) dias, no período de 15/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/12/2020. 
 

Guiricema, 16 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 720/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de IMACULADA APARECIDA RODRIGUES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, Secretaria Municipal de Obras, por 16 (dezesseis) dias, no período de 16/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 721/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de MARCILENE DA PAIXÃO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Obras, por 16 (dezesseis) dias, no período de 16/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 722/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de LILIANA APARECIDA DE ASSIS ANDRADE, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, Secretaria Municipal de Obras, por 16 (dezesseis) dias, no período de 16/12/2020 a 31/12/2020. 
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 723/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de MARCIAL LEMOS DOS SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Obras, por 16 (dezesseis) dias, no período de 16/12/2020 a 31/12/2020. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 724/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de MICHEL ANTÔNIO BISPO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Obras, por 16 (dezesseis) dias, no período de 16/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 725/2020 
- DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE PORTARIA - 

 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1° - Alterar, a partir de 16/12/2020, a Portaria nº 435/2020 de 20 de agosto de 2020 de BIANCA SARTORI DA 
SILVA. O período de contratação de  16/12/2020 a 31/12/2020, será em substituição ao titular do cargo, Vinícius 
Capobiango Ribeiro. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de dezembro de 2020 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 726/2020 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO - 

 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1° - Conceder a EDGAR GETÚLIO ANTÔNIO BRAGA, ocupante do cargo de Motorista, Secretaria Municipal 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 no período de 17/12/2020 a 18/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de dezembro de 2020  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 727/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de JOÃO VICTOR DE PAULA FERREIRA, ocupante do cargo de Operador de Máquinas e 
Veículos Pesados, Setor de Estradas Vicinais, por 15 (quinze) dias, no período de 17/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 728/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de BEATRIZ APARECIDA GODINHO DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, Secretaria Municipal de Obras, por 15 (quinze) dias, no período de 17/12/2020 a 31/12/2020. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 729/2020 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 

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

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Prorrogar o contrato de WANTUIL JOSÉ MARCELINO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Obras, por 15 (quinze) dias, no período de 17/12/2020 a 31/12/2020. 
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de dezembro de 2020.  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 730 de 17 de dezembro de 2.020. 
    

“Dispõe sobre medidas referentes à gestão de pessoal pertencente 
ao grupo de riscos do covid19, e dá outras providências”.  

 
O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, Estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de uma de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal vigente, e CONSIDERANDO: 
 
O disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019; 
 
Que o Estado de Minas Gerais através do Decreto nº 113 de 12 de março de 2020, declarou “Situação de Emergência 
em Saúde Pública” em razão de surto de doenças respiratórias - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, como uma das ações de 
preparação para assistência aos pacientes com a doença;  
 
O art. 5º, inciso III da Lei Federal Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, estabelece que um dos objetivos do sistema 
Único de Saúde é prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 
 
Que o Plano de contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 elaborado pelo Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde datado de fevereiro de 2020, estabelece o 
nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas pelo COVID-19; 
 
A Portaria Federal n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (2019-nCov); 
 
A Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
 
Os Decretos vigentes neste Município que declarou “estado de calamidade pública”, em razão do agravamento da crise 
de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais;  
 
Que o agravamento dessa crise impõe, entre outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus; e 
 
Que o art. 3º, inciso II do Decreto Municipal n.º 3.911/2020, autoriza os Secretários Municipais a organizarem, de acordo 
com a necessidade de cada setor, eventual horário diferenciado do quadro geral, de seus servidores, empregados 
e estagiários de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito das repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por meio de teletrabalho, sempre que possível, dispensando-os, se 
necessário, do comparecimento presencial,  

RESOLVE: 
 
Art. 1º. Fica autorizado o afastamento da servidora MARIA AMÉLIA PINTO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por 03 (três) dias no período de 16/12/2020 a 18/12/2020 devido as restrições inerentes impostas pelo 
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isolamento social em decorrência do COVID – 19, tendo em vista a comprovação de seu enquadramento no grupo de 
risco.   
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/12/2020. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 17 de dezembro de 2.020. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 

                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0011292019, nos termos do art. 55, inc. II da 
Lei 8666/93, que objetiva Contratação de empresa especializada com responsabilidade técnica para realização de obras 
de recapeamento asfáltico em CBUQ, na Rua Vereador José Manoel e Avenida Maria Júlia Ferraz – Guiricema – MG, 
conforme projeto aprovado e convênio Nº 856968/2017 firmado com o Governo Federal. 
. Nova vigência de 20/05/2020 a 20/05/2021. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0012262017, nos termos do art. 55, inc. II da 
Lei 8666/93, que objetiva Contratação de empresa para prestação de serviços 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 no SIMEC e PDDE interativo, mediante 
atendimento remoto e com visita técnica in-loco mensal. 
. Nova vigência de 11/09/2020 a 11/09/2021. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
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