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PORTARIA Nº 219/2021 
 

O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e,  

Considerando as alterações impostas pela Portaria MPS nº 440/2013 de 09 de outubro de 2013, que alterou a 
Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011, e havendo a necessidade de implementações e adequações nas 
exigências do Ministério da Previdência Social para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária. 
  Considerando o disposto no art. 2º da Lei Municipal 707 de 24 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a criação 
e regulamentação do Comitê de Investimento do IPREV – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 
Guiricema,  

Considerando o interesse público e a necessidade administrativa,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - NOMEAR, a partir desta data, a Comissão Especial para compor o Comitê de Investimentos dos Recursos do 
IPREV – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Guiricema, com a seguinte disposição: 
I – Titular : Werik  Jose Martins – CPF Nº 117.956.196-19 - Matrícula nº 1447.  
Suplente: José Antônio de Oliveira – CPF Nº 057.972.266-00 - Matrícula nº 671. 
II – Titular : Verônica Aparecida Faustino – CPF Nº 089.491.036-13 -  Matrícula nº 680. 
Suplente: Marcos Antônio Ribeiro Ferraz – CPF Nº  668.658.406-15  - Matrícula nº 44. 
III – Titular: Maria Elisa Villas Boas – CPF Nº 112.295.686-03 - Matrícula nº 1610  
Suplente: Davi de Assis Bonfioli – CPF Nº  035.255.856-32 -  Matrícula nº 1526  
IV – Titular : Maria Lúcia Ferreira Toledo – CPF Nº 058.558.566-07- Matricula 55 
Suplente: Ricardo Dias Bicalho – CPF Nº 333.478.596-34- Matricula 111 
V- Titular: Ariana Ap. da Silva Souza – CPF Nº 006.579.356-03 - Matrícula nº 235 
Suplente: Sandra Ap. Ferreira da Mota Bento CPF Nº 040.750.406-07 - Matrícula nº 306 
 
Art. 2°- As competências e atribuições dos membros do comitê de Investimentos dos Recursos do IPREV- Fundo 
Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Guiricema/MG, encontra-se dispostas na Lei n° 707/2017. 
 
Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 24 de março de 2021 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 220/2021 
- 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 LEANDRO RODRIGUES, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, Secretaria Municipal de 
Saúde, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 25/03/2021 a 26/03/2021, conforme atestado 
odontológico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 25 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 221/2021 
- 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 CLAUDIO JOSE BARBIERI, ocupante do cargo de Médico Clínico Geral/ESF, Setor de Saúde, 05 
(cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 25/02/2021 a 01/03/2021, conforme atestado médico 
em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 25/02/2021. 
 

Guiricema, 25 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 222/2021 
- 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 CLAUDIO JOSE BARBIERI, ocupante do cargo de Médico Clínico Geral, Setor de Saúde, 05 
(cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 25/02/2021 a 01/03/2021, conforme atestado médico 
em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 25/02/2021. 
 

Guiricema, 25 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 223/2021 
- 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 MIRIAM DE FÁTIMA VIEIRA, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, Secretaria 
Municipal de Saúde, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12/03/2021 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 12/03/2021. 
 

Guiricema, 25 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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Portaria nº 224 de 25 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: 
 
Art. 1°- Conceder a servidora TATIANE SARTORI DE SOUZA, 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 16/03/2021. 
 

Publique-se, Registre-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 25 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 225 de 25 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 MIRIAM DE FÁTIMA VIEIRA, ocupante do cargo de Agente de 
Combate às Endemias, por 10 (dez) dias no período de 22/03/2021 a 31/03/2021 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 22/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 25 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 226/2021 
- 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 22/03/2021 a 
28/03/2021, conforme atestado odontológico em anexo.  
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 22/03/2021. 
 

Guiricema, 25 de março de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 227 de 25 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 POLLIANNY RUELA ALEIXO, ocupante do cargo em comissão de 
Diretor de Compras, por 15 (quinze) dias no período de 17/03/2021 a 31/03/2021 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 17/03/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 25 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 228 de 29 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 ANDREIA CRISTINA REIS FERREIRA, ocupante do cargo de 
Conselheiro Tutelar, por 08 (oito) dias no período de 29/03/2021 a 05/04/2021 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 29 de março de 2.021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 229/2021 
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO  

 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Conceder a GEOVANE BENI DE ALMEIDA, CPF nº 111.792.756-32 ocupante do Cargo de Operador de 
Máquinas e Veículos Pesados, Setor de Estradas Vicinais, 02 (dois) anos de licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares (de conformidade com o Art. 104 do Estatuto do Servidor Público Municipal), a partir do dia 
01/04/2021. 
 

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

Guiricema, 29 de março de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 230/2021 
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO  

 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Conceder a MICHELE COUTINHO JOTTA, CPF nº 046.390.436-27 ocupante do Cargo de Fonoaudióloga, 
Setor de Saúde, 02 (dois) anos de licença sem vencimento, para tratar de interesses particulares (de conformidade com 
o Art. 104 do Estatuto do Servidor Público Municipal), a partir do dia 05/04/2021. 
 

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

Guiricema, 29 de março de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 231/2021 
-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 CARLOS ROBERTO RIBEIRO, ocupante do cargo de Motorista, Setor de Ensino Fundamental, 30 
(trinta) dias de férias prêmio, será o 3º (terceiro) mês a que tem direito, referente ao 1º (primeiro) quinquênio de serviços 
prestados a este Município, no período de 04/04/2021 a 03/05/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 31 de março de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 232/2021 
-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 ODILON SALVADOR DA SILVA, ocupante do cargo de Motorista, Setor de Ensino Fundamental, 
30 (trinta) dias de férias prêmio, será o 3º (terceiro) mês a que tem direito, referente ao 1º (primeiro) quinquênio de 
serviços prestados a este Município, no período de 04/04/2021 a 03/05/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 05 31 de março de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 233/2021 
- DISPÕE SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL- 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° - Rescindir, a pedido, o contrato de MARIZETE APARECIDA ALEIXO, CPF:025.013.356-35, ocupante do cargo 
de Atendente de Consultório Dentário, Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 31/03/2021, conforme Cláusula 
Oitava do Contrato Administrativo nº 2639/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 31 de março de 2021 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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Portaria nº 234 de 05 de abril de 2021. 
    

“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 LÚCIA DAS GRAÇAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por 60 (sessenta) dias no período de 01/04/2021 a 30/05/2021 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 01/04/2021. 
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Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 05 de abril de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 235 de 05 de abril de 2021. 
    

“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 do servidor JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de 
Assistente de Serviço, por 05 (cinco) dias no período de 05/04/2021 a 09/04/2021 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 abril de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 236/2021 
- 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 MAÍRA OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA, ocupante do cargo de Farmacêutica, Secretaria Municipal 
de Saúde, por 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, no período de 01/04/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato 
Administrativo nº 2651/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/04/2021. 
 

Guiricema, 05 de abril de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 237/2021 
- 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 JÚNIA PATRÍCIA FÉLIX RIBEIRO, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, no período de 01/04/2021 a 31/12/2021, conforme 
Contrato Administrativo nº 2652/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/04/2021. 
 

Guiricema, 05 de abril de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 238/2021 
- 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 DEBORAH MARIANO FORTINI, ocupante do cargo de Odontólogo/ESF, Secretaria Municipal de 
Saúde, por 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, no período de 01/04/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato 
Administrativo nº 2653/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/04/2021. 
 

Guiricema, 05 de abril de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema/MG faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0011112020, nos termos do art. 57, inc. II 
da Lei 8666/93, que objetiva: Contratação de empresa especializada na área de serviços elétricos objetivando a 
execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação publica – IP do Município de 
Guiricema/MG. Nova vigência de 22/03/2021 a 22/03/2022. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
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