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PORTARIA Nº 130/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de FERNANDA MARIA SOARES LEONEL, ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem, Secretaria Municipal de Saúde, por 05 (cinco) dias, no período de 05/03/2021 a 09/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 131/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de JÚNIA PATRÍCIA FELIX RIBEIRO, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 
Secretaria Municipal de Saúde, por  27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 132/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de JORGE ZOPELARO, ocupante do cargo de Motorista, Secretaria Municipal de Saúde, 
por 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 133/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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, Secretaria Municipal de Obras, por 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 134/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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, Secretaria Municipal de Saúde, por 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 135/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de DEBORAH MARIANO FORTINI, ocupante do cargo de Odontóloga/ESF, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 27(vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 136/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de DIEGO TOLEDO, ocupante do cargo de Odontólogo/ESF, Secretaria Municipal de 
Saúde, por 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 137/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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, 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 138/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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, Secretaria Municipal de Obras, por 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 139/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 140/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 141/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 142/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de MARCELO LEMOS PEIXOTO, ocupante do cargo de Operador de Máquinas e Veículos 
Pesados, Secretaria Municipal de Obras, por 27 (vinte e sete) dias, no período de 05/03/2021 a 31/03/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 143 de 05 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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 TATIANE SARTORI DE SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, por 09 (nove) dias no período de 05/03/2021 a 13/03/2021 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, revogadas as disposições em contrário. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 05 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 144 de 05 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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); 
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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 JONATHAS COELHO DOS SANTOS, ocupante do cargo em 
comissão de Coordenador de Finanças, por 07 (sete) dias no período de 05/03/2021 a 11/03/2021 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, revogadas as disposições em contrário. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 05 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 145 de 05 de março de 2.021. 
  

“Concede afastamento do tipo Home Office, para a servidora que 
se especifica e dá outras providências”.  

 
 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, 
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, pandemia em decorrência da 
infecção humana pelo COVID- 19, fato que configura emergência em Saúde Pública Internacional. 
  
CONSIDERANDO que a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020 declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência do COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos; 
 
CONSIDERANDO que os estudos demonstram a eficácia das mediadas de afastamento social; 
 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, RESOLVE: 
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Art. 1°- Conceder a servidora ELZA MARIA BARBOSA DE ANDRADE, a sua readaptação funcional precária e temporária, 
do tipo Home Office, considerando a comprovação, através de laudo médico idôneo, o seu enquadramento no grupo de risco 
para a prevenção do COVID-19. 
 
Art. 2° - As medidas previstas nesta portaria poderão ser reavaliadas a qualquer tempo, de acordo com a situação 
epidemiológica do Município e do servidor contemplado por este ato, bem como as ações adotadas são efetuadas a 
titulo precário e não geram direito adquirido à servidora.  
 
Art.3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos ao dia 22/02/2021. 
 

Publique-se, Registre-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 05 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 146/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a MIRIAN DE FÁTIMA VIEIRA, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, Secretaria 
Municipal de Saúde, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 01/03/2021 a 05/03/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/03/2021. 
 

Guiricema, 16 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 147/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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 
Contabilidade, 12 (doze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 03/03/2021 a 14/03/2021, conforme 
atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/03/2021. 
 

Guiricema, 16 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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Portaria nº 148 de 16 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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 CRISTIANE APARECIDA BICALHO, ocupante do cargo de 
Assistente de Serviço, por 08 (oito) dias no período de 05/03/2021 a 12/03/2021 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 05/03/2021. 
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Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 16 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 149/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a MARIA ELISA VILLAS BOAS, ocupante do cargo em Comissão de Assessor de Tributos, 
Secretaria Municipal de Finanças, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 08/03/2021 a 
10/03/2021, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 16 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 150 de 16 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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); 
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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 ALINE APARECIDA DONADONI, ocupante do cargo em Comissão 
de Assessor de Planejamento e Recursos Humanos, por 08 (oito) dias no período de 08/03/2021 a 15/03/2021 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 08/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 16 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 151/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a VILMA LUCIA DE MELO NAMORATO, ocupante do cargo de Assistente Técnico Administrativo, 
Setor de Tributação, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 09/03/2021 a 12/03/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/03/2021. 
 

Guiricema, 16 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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Portaria nº 152 de 16 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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 ADRINE MARIA DONADONI, ocupante do cargo em Comissão de 
Assessor de Merenda Escolar, por 13 (treze) dias no período de 09/03/2021 a 21/03/2021 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 09/03/2021. 
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Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 16 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 153 de 16 de março de 2.021.  
   

“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, José Oscar Ferraz, 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: 
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Art. 1º. Fica autorizado o afastamento da servidora MARIA INÊS CUNHA TOLEDO COSTA, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, por 60 (sessenta) dias no período de 12/03/2021 a 10/05/2021 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 12/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 16 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal 

                

Portaria nº 154 de 16 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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 ELIANE DE FÁTIMA REIS ALVES, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, por 07 (sete) dias no período de 15/03/2021 a 21/03/2021 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 15/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 16 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal 

                

Portaria nº 155 de 17 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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); 
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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 ELISA VILLAS BOAS, ocupante do cargo em Comissão de 
Assessor de Tributos, por 07 (sete) dias no período de 10/03/2021 a 16/03/2021 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 10/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 17 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal 

                

PORTARIA Nº 156/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a JOSÉ GERALDO FERREIRA BATISTA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 15/03/2021 a 
21/03/2021, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/03/2021. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 157/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
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Art. 1° - Conceder a SANDRA MARIA XAVIER GOMES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 
Ensino Fundamental, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 16/03/2021 a 30/03/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/03/2021. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 158/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a MARAÍSA DE ALMEIDA TOLEDO, ocupante do cargo de Enfermeiro Hospitalar II, Secretaria 
Municipal de Saúde, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 16/03/2021 a 25/03/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/03/2021. 
 

Guiricema,  17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 159/2021 
 

Designa o Sr. Gabriel Antônio Ruela para ser representante 
do Município junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos – MMFDH e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, das que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município de Guiricema, 
 
 RESOLVE: 
  
Art. 1º Designar GABRIEL ANTÔNIO RUELA, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Assistência Social para ser 
representante do Município junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH, para praticar 
todos os atos necessários a efetivação e recebimento do conjunto de equipamentos destinados a equipagem e 
estruturação de Conselho Tutelar. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 
 
Art. 3º Ficam revogadas as demais disposições em contrário. 
 

REGISTRA-SE, CUMPRA-SE E PUBLICA-SE. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 160/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a VILMA LUCIA DE MELO NAMORATO, ocupante do cargo de Assistente Técnico Administrativo, 
Setor de Tributação, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12/03/2021 a 15/03/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 12/03/2021. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 161/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a MARCELO RIBEIRO DA CRUZ, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 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 01/04/2021 a 30/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 162/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a JOSÉ DANIEL MARTINS, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria Municipal 
de Obras 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019, 
no período de 16/03/2021 a 14/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 163/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a ROSILENE DA SILVA ALVES, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 11/03/2019 a 
10/03/2020, no período de 17/03/2021 a 15/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 164/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a ELIANE DE FÁTIMA REIS ALVES, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 a 
31/05/2019, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 165/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a LEANDRO RODRIGUES, ocupante do Cargo de Técnico de Enfermagem, Secretaria Municipal de 
Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente aos períodos aquisitivos de 06/02/2018 a 02/03/2018 
e 10/01/2019 a 15/12/2019, no período de 05/04/2021 a 04/05/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 166/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a ALTIVO SERGIO DE ALMEIDA, ocupante do Cargo de Médico Especialista, Secretaria Municipal 
de Saúde, 20 (vinte) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/2017 a 01/01/2018, 
no período de 01/04/2021 a 20/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 167/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a JOSÉ GERALDO BRAGA, ocupante do Cargo de Operador de Máquinas e Veículos Pesados, 
Setor de Estradas Vicinais, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 
02/05/2018 a 01/05/2019, no período de 05/04/2021 a 04/05/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 168/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a IZABEL CRISTINA DA CRUZ, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Saúde, 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 17/03/2021 a 15/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 169/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a JANDIR MARTINS BATISTA, ocupante do Cargo de Motorista, Secretaria Municipal de Obras, 30 
(trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 11/03/2020 a 10/03/2021, no período 
de 01/04/2021 a 30/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 170/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a EDILENE APARECIDA PERON, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 02/03/2021 
a 03/03/2021, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02/03/2021. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 171/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a IMACULADA DA CONCEIÇÃO ASSIS, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 
Ensino Fundamental, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 07/08/2019 a 
06/08/2020, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 172/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a PAULO CÉSAR DA SILVA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Obras, 20 (vinte) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 
01/01/2021, no período de 05/04/2021 a 24/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 173/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 11/03/2021 a 12/03/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11/03/2021. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 174/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a LILIAN DUTRA TOLEDO, ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, 20 (vinte) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 20/06/2019 a 
19/06/2020, no período de 01/04/2021 a 20/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 175/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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 ao período aquisitivo de 08/01/2020 
a 07/01/2021, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 176 de 17 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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;  
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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 TATIANE SARTORI DE SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, por 15 (quinze) dias no período de 15/03/2021 a 29/03/2021 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 15/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 17 de março de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 177/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, 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, 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 18/03/2021 a 15/06/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 18 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 178/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a VERA LÚCIA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Enfermeiro Hospitalar I, Secretaria Municipal 
de Saúde, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 18/03/2021 a 16/05/2021, conforme 
atestado médico em anexo.  
 



 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 

Quinta-feira, 08 de abril de 2021 

Ano 4 - n° 0027 

Volume com 42 páginas 

25 

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

Guiricema, 18 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 179 DE 19 DE MARÇO DE 2021. 
 
O Prefeito Município de Guiricema, Minas Gerais, no uso de suas atribuições e na forma prevista na Lei Orgânica 
Municipal, 
 
RESOLVE: 
 
Designar, para movimentar, em conjunto, as contas bancárias do Município de Guiricema, vinculadas ao Fundo 
Municipal de Assistência Social CNPJ nº 13.665.646/0001-30, os seguintes agentes públicos: JOSÉ OSCAR FERRAZ, 
Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob nº 007.276.456-25 e GABRIEL ANTONIO RUELA, inscrito no CPF sob n.º 
384.004.646-72. 
 
Dispor que os expedientes bancários deverão conter 02 (duas) assinaturas, com poderes para: EMITIR CHEQUES, 
ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO, AUTORIZAR COBRANÇA, RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO, 
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES, REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES, AUTORIZAR 
DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES, RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, ENDOSSAR CHEQUES, 
EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS, 
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO, EFETUAR TRANSFERÊNCIAS, CONSULTAR CONTAS/APLIC. 
PROGRAMAS REPASSE RECURSOS, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTO NO GER. FINANCEIRO, SOLICITAR 
SALDOS/EXTRATOS, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EMITIR COMPROVANTES, EFETUAR TRANSFERÊNCIA PARA MESMA 
TITULARIDADEM ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO E ASSINAR INSTRUMENTOS DE CONVÊNIO E CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 

Registra-se. Cumpra-se. Publique-se. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 180/2021 
-DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a MARTA DE SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de Ensino 
Fundamental, 30 (trinta) dias de férias prêmio, será o 1º (primeiro) mês a que tem direito, referente ao 1º (primeiro) 
quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 181/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a ÁGUINA CRISTINA DOS SANTOS SIMIÃO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, 03 (três) dias de licença para tratamento de 
saúde, no período de 19/03/2021 a 21/03/2021, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 182/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar LUCIMAR APARECIDA ROSA CRUZ, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Obras, por 302 (trezentos e dois) dias, no período de 05/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato 
Administrativo nº 2622/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 183/2021 

- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 
 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar PATRICIA CARLA RAIMUNDO, para ocupar o cargo de Psicólogo CRAS, Secretaria Municipal de 
Assistência Social, por 299 (duzentos e noventa e nove) dias, no período de 08/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2623/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 184/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar CELSIANE SOUZA LIMA, para ocupar o cargo de Assistente Social CRAS, Secretaria Municipal de 
Assistência Social, por 299 (duzentos e noventa e nove) dias, no período de 08/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2624/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 185/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar GIOVANA ALVES DOLAVALE ZONTA, para ocupar o cargo de Técnico de Enfermagem, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 299 (duzentos e noventa e nove) dias, no período de 08/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2625/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 186/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar MIRIAM DE FATIMA VIEIRA, para ocupar o cargo de Agente de Combate às Endemias, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 299 (duzentos e noventa e nove) dias, no período de 08/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2626/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 187/2021 

- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 
 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar DANIELLI SOUZA PONTES ROTONDO, para ocupar o cargo de Fisioterapeuta NASF, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 299 (duzentos e noventa e nove) dias, no período de 08/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2627/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 188/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar VALERIA SANTOS DE ALMEIDA, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 299 (duzentos e noventa e nove) dias, no período de 08/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2628/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 189/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar ANNE BENATTI RIBEIRO, para ocupar o cargo de Médico ESF, Secretaria Municipal de Saúde, por 
299 (duzentos e noventa e nove) dias, no período de 08/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato Administrativo nº 
2629/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 190/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar ALISON TOLEDO COSTA, para ocupar o cargo de Agente de Combate às Endemias, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 299 (duzentos e noventa e nove) dias, no período de 08/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2630/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 191/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar PRISCILA MARIA FREDERICO ALEIXO, para ocupar o cargo de Fisioterapeuta NASF, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 298 (duzentos e noventa e oito) dias, no período de 09/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2631/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 192/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar LILIAN CRISTINA FERRAZ LOPES DA SILVA, para ocupar o cargo de Assistente Social NASF, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 298 (duzentos e noventa e oito) dias, no período de 09/03/2021 a 31/12/2021, 
conforme Contrato Administrativo nº 2632/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 193/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar RAFAELA ALVES DE SOUZA, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 298 (duzentos e noventa e oito) dias, no período de 09/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2633/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 194/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar PAULO CESAR TEIXEIRA TOLEDO, para ocupar o cargo de Psicólogo NASF, Secretaria Municipal 
de Saúde, por 298 (duzentos e noventa e oito) dias, no período de 09/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato 
Administrativo nº 2634/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 195/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar LETICIA APARECIDA FIDELIS, para ocupar o cargo de Nutricionista NASF, Secretaria Municipal de 
Saúde, por 298 (duzentos e noventa e oito) dias, no período de 09/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato 
Administrativo nº 2635/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 196/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar CLAUDIANE APARECIDA DE ALMEIDA, para ocupar o cargo de Agente de Combate às Endemias, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 297 (duzentos e noventa e sete) dias, no período de 10/03/2021 a 31/12/2021, 
conforme Contrato Administrativo nº 2636/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 197/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar ROSINEI APARECIDA DE PAULA, para ocupar o cargo de Técnico de Enfermagem, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 297 (duzentos e noventa e sete) dias, no período de 10/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2637/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 198/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar ANDREIA DE LIMA PENA MELO, para ocupar o cargo de Enfermeiro Hospitalar I, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 296 (duzentos e noventa e seis) dias, no período de 11/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2638/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 199/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar MARIZETE APARECIDA ALEIXO, para ocupar o cargo de Atendente de Consultório Dentário, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 296 (duzentos e noventa e seis) dias, no período de 11/03/2021 a 31/12/2021, 
conforme Contrato Administrativo nº 2639/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 200/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar ELIZABETH APARECIDA DE SOUZA, para ocupar o cargo de Assistente de Serviço, Secretaria 
Municipal de Agricultura, por 292 (duzentos e noventa e dois) dias, no período de 15/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2640/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 201/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar COSME ALEX CORREA, para ocupar o cargo de Fiscal Municipal, Secretaria Municipal de Finanças, 
por 292 (duzentos e noventa e dois) dias, no período de 15/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato Administrativo nº 
2641/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 202/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar ANTONIO SOARES JUNIOR, para ocupar o cargo de Pedreiro, Secretaria Municipal de Obras, por 
292 (duzentos e noventa e dois) dias, no período de 15/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato Administrativo nº 
2642/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 203/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar LUCIANA APARECIDA LEITE, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Obras, por 292 (duzentos e noventa e dois) dias, no período de 15/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2643/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 204/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar JACYARA DOMINGOS FERREIRA, para ocupar o cargo de Psicólogo NASF, Secretaria Municipal de 
Obras, por 292 (duzentos e noventa e dois) dias, no período de 15/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato 
Administrativo nº 2644/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 205/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar MARIA HELENA TOLEDO, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria Municipal 
de Saúde, por 290 (duzentos e noventa) dias, no período de 17/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato Administrativo 
nº 2645/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 206/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar DIANA APARECIDA DA ROCHA MOURA, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 289 (duzentos e oitenta e nove) dias, no período de 18/03/2021 a 31/12/2021, 
conforme Contrato Administrativo nº 2646/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 18/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 207 de 19 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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;  
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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 SILVIA MARIA MARTINS SILVA, ocupante do cargo de Assistente 
Educacional, por 08 (oito) dias no período de 03/03/2021 a 10/03/2021 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 03/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 19 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal 

                

PORTARIA Nº 208/2021 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a SILVIA MARIA MARTINS SILVA, ocupante do cargo de Assistente Educacional, Setor de Ensino 
Fundamental, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 16/03/2021 a 19/03/2021, conforme 
atestado médico em anexo.  
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/03/2021. 
 

Guiricema, 19 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 209 de 19 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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: 
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Art. 1º. Fica autorizado o afastamento da servidora ELIANE DE FÁTIMA REIS ALVES, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, por 07 (sete) dias no período de 18/03/2021 a 24/03/2021 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 18/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 19 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal 

                

Portaria nº 210 de 22 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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 ADRINE MARIA DONADONI, ocupante do cargo em Comissão de 
Assessor de Merenda Escolar, por 02 (dois) dias no período de 22/003/2021 a 23/03/2021 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, revogada as disposições em contrário. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 22 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 211/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar LUCIANO RAIMUNDO ROSA, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Obras, por 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, no período de 22/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2647/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 22 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 212/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 

O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1° - Contratar JUNIA APARECIDA TOLEDO PINTO, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Obras, por 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, no período de 22/03/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2648/2021. 
 

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

Guiricema, 22 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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Portaria nº 213 de 22 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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 BRENNER DE ASSIS ALEIXO, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, por 07 (sete) dias no período de 15/03/2021 a 21/03/2021 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 15/03/2021. 
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Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 22 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 214/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar ROSIMERE APARECIDA DOS SANTOS, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, por 284 (duzentos e oitenta e quatro) 
dias, no período de 23/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato Administrativo nº 2649/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 23 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 215/2021 
-DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Conceder a AISLAN EMYGDIO DE MOURA OLIVEIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Setor de Saúde, 30 (trinta) dias de férias prêmio, será o 1º (primeiro) mês a que tem direito, referente ao 1º (primeiro) 
quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 23 de março de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 216 de 23 de março de 2.021. 
    

“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, José Oscar Ferraz, 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; 
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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 ALCILEIA VIEIRA INACIO RAMOS FERRAZ, ocupante do cargo de 
Motorista, por 03 (três) dias no período de 23/03/2021 a 25/03/2021 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, revogada as disposições em contrário. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 23 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 217/2021 
- DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
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RESOLVE:  
 
Art. 1° - Contratar EVERTON DE LIMA MARQUES, para ocupar o cargo de Pedreiro, Secretaria Municipal de Obras, 
por 292 (duzentos e noventa e dois) dias, no período de 15/03/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato Administrativo nº 
2650/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/03/2021. 
 

Guiricema, 23 de março de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA N° 218/2021 
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

PREGÃO. 
 
O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, José Oscar Ferraz, no uso das suas atribuições legais e, especialmente, das que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, reso lve designar como pregoeiro suplente e os componentes da 
equipe de apoio da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial e eletrônica no âmbito do Município para o 
exercício do ano de 2021, constituída pelos seguintes membros: 
 
Pregoeiro: DAVIDSON RODRIGO GOMES BORGES DE MATOS – CPF: 030.850.946-36. 
  
EQUIPE DE APOIO: 
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Auxiliar Administrativo, Matrícula 671. 
EVELYSE MARÍLIA BATISTA DRUMMOND – Coordenadora de Licitação, Matrícula 2030. 
 
Nomeia ainda o Sr. Davidson Rodrigo Gomes Borges de Matos como responsável para realizar as publicações de todos 
os atos inerentes as licitações no Diário Oficial da União (DOU) quando necessários. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 

 
Guiricema/MG, 23 de março de 2021. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 
                

Chamada Pública nº 001/2021 
DISPENSA Nº 003/2021 

 
A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Guiricema torna público aos interessados que fará CHAMADA 
PÚBLICA nº 001/2021, PRC 065/2021, que se destina a realização de credenciamento de pessoas físicas constituídas 
como produtores rurais, agricultor familiar e empreendedor familiar rural, para a Aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações para atender os alunos 
matriculados nas escolas da rede municipal de ensino. O prazo para apresentação da documentação será até o dia 29 
de abril de 2021 as 09h00min(data e hora limites), onde os envelopes de habilitação e projeto de venda serão abertos, 
devidamente registrados em ata. A abertura dos envelopes correrá na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça 
Cel. Luiz Coutinho, sn, Centro, Guiricema/MG, no setor de Compras e Licitações. O edital e seus anexos encontram- se 
à disposição no site oficial do Município. Guiricema/MG, 08 de abril de 2021. Davidson Rodrigo Gomes Borges de Matos, 
Pregoeiro. 
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