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Portaria nº 274 de 06 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 ÂNGELA CUNHA TOLEDO DOS SANTOS, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, a partir do dia 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, retroagindo seus efeitos ao dia 05/04/2021. 
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Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 06 de abril de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 275/2021 
- 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 DIANA SARTORI DE MELO, ocupante do cargo de Assistente Técnico Administrativo, Setor de 
Saúde, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 05/04/2021 a 04/05/2021, conforme atestado 
médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05/04/2021. 
 

Guiricema, 06 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 276/2021 
- 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 MARCELLA GUIMARÃES IGNACCHITI LOPES GOMES, para ocupar o cargo de Médico ESF, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 268 (duzentos e sessenta e oito) dias, no período de 08/04/2021 a 31/12/2021, 
conforme Contrato Administrativo nº 2686/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 08 de abril de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                    

PORTARIA Nº 277/2021 
- 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 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, 07 (sete) dias de licença, por motivo de falecimento de seu pai, (de conformidade 
com a Lei Municipal nº 63 de 19 de Abril de 1991 – Estatuto do Servidor Público Municipal Art. 108, III, b) no período de 
07/04/2021 a 13/04/2021, conforme certidão de óbito em anexo. 
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07/04/2021. 
 

Guiricema, 08 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 278/2021 
- 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 WANDA APARECIDA GOMES SPERIDIÃO, ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 
25/07/2018 a 24/07/2019, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 09 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 279/2021 
- 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 JOAQUIM BRAZ DOS SANTOS FILHO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Obras, 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 06/04/2021 a 
04/07/2021, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06/04/2021. 
 

Guiricema, 08 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 280 de 08 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; 
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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 do servidor LETICIA APARECIDA FIDELIS, ocupante do cargo de Nutricionista 
NASF, por 03 (três) dias no período de 07/04/2021 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, retroagindo seus efeitos ao dia 07/04/2021. 
 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 08 de abril de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 281/2021 
- 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 BEATRIZ APARECIDA GODINHO DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Abastecimento, Pecuária, Agricultura e Meio Ambiente, 180 (cento e oitenta dias) dias de 
licença maternidade (de conformidade com a Lei nº 765/2019), no período de 09/04/2021 a 05/10/2021, conforme 
certidão de nascimento em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 09 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 282 de 12 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 
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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 CELSIANE SOUZA LIMA, ocupante do cargo de Assistente Social 
CRA, por 06 (seis) dias no período de 12/04/2021 a 17/04/2021 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 12 de abril de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 283 de 12 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;  
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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 do servidor JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de 
Assistente de Serviço, por 05 (cinco) dias no período de 12/04/2021 a 16/04/2021 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 12 de abril de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 284 de 12 de abril 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); 
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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 ERENICE FERREIRA DA SILVA DE FARIA, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, por 60 (sessenta) dias no período de 12/04/2021 a 10/06/2021 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 12 de abril de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Portaria nº 285 de 12 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; 
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Que o Plano de contingência Nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 elaborado pelo Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde datado de fevereiro de 2020, estabelece o 
nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas pelo COVID-19; 
 

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

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

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

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

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o afastamento do servidor LETICIA APARECIDA FIDELIS, ocupante do cargo de Nutricionista 
NASF, por 05 (cinco) dias no período de 12/04/2021 a 16/04/2021 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 12 de abril de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 286/2021 
- 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 VALÉRIA SANTOS DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12/04/2021 a 26/04/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 

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

Guiricema, 12 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 287/2021 
- 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 NELSON GUILHERME CAETANO, ocupante do cargo de Assistente de Serviço, Secretaria 
Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 08/04/2021 a 22/04/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/04/2021. 
 

Guiricema, 12 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 288/2021 
- 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 MAURA FLORENTINO BICALHO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Educação, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 08/04/2021 a 09/04/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/04/2021. 
 

Guiricema, 12 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 289/2021 
- 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 ROSIMERE APARECIDA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, 14 (quatorze) dias de licença para 
tratamento de saúde, no período de 13/04/2021 a 26/04/2021, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 13 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 290/2021 
- 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, 02 (dois) dias de licença para tratamento 
de saúde, no período de 16/04/2021 a 17/04/2021, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 291/2021 
-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 JOSÉ LOPES DE FARIA, ocupante do cargo de Motorista, Setor de Ensino Fundamental, 60 
(sessenta) dias de férias prêmio, será o 2º (segundo) e 3° (terceiro), meses a que tem direito, referente ao 1º (primeiro) 
quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 04/04/2021 a 02/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/04/2021. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 292/2021 
- 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 ADÃO TEODORO DA SILVA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, 
referente ao período aquisitivo de 28/10/2019 a 27/10/2020, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 293/2021 
- 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 LUCIMAR APARECIDA SANTOS QUEIROZ, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente 30 (trinta) dias de férias anuais a que 
tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/02/2019 a 01/02/2020, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 294/2021 
- 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 MARIA MADALENA CASSIMIRO, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, 
referente ao período aquisitivo de 01/10/2015 a 30/09/2016, no período de 16/05/2021 a 14/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 295/2021 
-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 JOSÉ DANIEL MARTINS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Obras, 90 (noventa) dias de férias prêmio, será o 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) meses a que 
tem direito, referente ao 2º (primeiro) quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 15/04/2021 a 
13/07/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/04/2021. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 296/2021 
- 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 PEDRO ALVES PEREIRA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente 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 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 297/2021 
-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 IZABEL CRISTINA DA CRUZ, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Saúde, 60 (sessenta) dias de férias prêmio, será o 3º (terceiro) mês a que tem direito, referente ao 3º 
(terceiro) quinquênio, e o 1° (primeiro) mês a que tem direito, referente ao 4° (quarto) quinquênio de serviços prestados a 
este Município, no período de 16/04/2021 a 14/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 298/2021 
- 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 WERIK JOSE MARTINS, ocupante do Cargo de Assistente Técnico Administrativo, Setor de 
Contabilidade, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/02/2019 a 
01/02/2020, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 299/2021 
- 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 REINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, 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 
10/07/2019 a 09/07/2020, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 300/2021 
- 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, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/2018 a 01/01/2019, 
no período de 21/04/2021 a 20/05/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 301/2021 
- 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, 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 21/05/2021 a 19/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 302/2021 
- 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 NELSON GUILHERME CAETANO, ocupante do Cargo de Assistente de Serviço, 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 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 303/2021 
- 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 NEREDES INÁCIO DE AMORIM, 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 01/08/2019 a 
31/07/2020, no período de 21/05/2021 a 19/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 304/2021 
-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 SEBASTIÃO CÂNDIDO DUTRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 
Ensino Fundamental, 90 (noventa) dias de férias prêmio, será o 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) meses a que 
tem direito, referente ao 3º (terceiro) quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 04/05/2021 a 
01/08/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 305/2021 
- 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 MARINA DE LIMA SILVA, 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 02/03/2019 a 01/03/2020, 
no período de 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 306/2021 
- 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 NADIA HEMANUELY DA SILVA NEVES, ocupante do Cargo de Técnico de Enfermagem, 
Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 
23/02/2020 a 22/02/2021, no período de 05/05/2021 a 03/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 307/2021 
- 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 ANTÔNIO DA SILVA, 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 
29/06/2018 a 28/06/2019, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 308/2021 
- 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 EDMAR EMÍDIO, ocupante do Cargo de Motorista, Secretaria Municipal de Saúde, 30 
(trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/2016 a 01/01/2017, no período 
de 03/05/2021 a 01/06/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 309/2021 
- 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 GIZELE AUGUSTA DA SILVA, para ocupar do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Abastecimento, Pecuária, Agricultura e Meio Ambiente, por 267 (duzentos e sessenta e sete) dias, no 
período de 09/04/2021 a 31/12/2021, conforme Contrato Administrativo nº 2687/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/04/2021. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                                              

PORTARIA Nº 310/2021 
- 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 ELIANE FERREIRA, para ocupar do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria Municipal de 
Saúde, por 169 (cento e sessenta e nove) dias, no período de 12/04/2021 a 27/09/2021, conforme Contrato 
Administrativo nº 2688/2021. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 12/04/2021. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 311/2021 
- 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 CUPERTINO MILAGRES, para ocupar do cargo de Médico Ginecologista, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 68 (sessenta e oito) dias, no período de 13/04/2021 a 19/06/2021, conforme Contrato 
Administrativo nº 2689/2021. Em substituição ao titular do cargo Altivo Sérgio de Almeida. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/04/2021. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                                              

PORTARIA Nº 312/2021 
- 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 FERNANDA MARIA SOARES LEONEL, para ocupar o cargo de Técnico de Enfermagem, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 22 (vinte e dois) dias, no período de 13/04/2021 a 04/05/2021, conforme Contrato Administrativo 
nº 2690/2021. Em substituição ao titular do cargo Leandro Rodrigues. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/04/2021. 
 

Guiricema, 16 de abril de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Aviso de Inexigibilidade de Licitação 
 

A Câmara Municipal de Guiricema torna pública a efetivação de procedimento de inexigibilidade de licitação de 
advogado ou sociedade de advogados (ou sociedade unipessoal, na forma da lei) para a prestação de serviços jurídicos 
à Câmara Municipal de Guiricema, em conformidade com a Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021. 
A Câmara Municipal se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito. 

  Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021; 

  Objeto da Licitação: Contratação de profissional especializado em serviços e consultoria jurídica à Câmara 
Municipal de Guiricema; 

  Suporte Legal: Art. 74, III, da Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021. 

  Dotação Orçamentária: 010310001 4.002 339039. 
 

Guiricema, 19 de abril de 2021.  
   

André Aparecido Ferreira 
Presidente da Câmara Municipal de Guiricema  
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EXTRATO DO CONTRATO 
Inexigibilidade nº 001/2021. 

 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guiricema 
CONTRATADO: Igor Andrade Carvalho, OAB/MG 158.198 
OBJETO: Prestação de serviços jurídicos; 
Dotação Orçamentária: 010310001 4.002 339039 
Valor mensal: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). 
Pagamento: Conforme contrato. 
Vigência: 12 meses da data da assinatura. 
Data da assinatura: 19/04/2021.  
                

DECRETO Nº 04154/2021 
ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no 
Plano Plurianual (Lei 722 de 17/11/2017), Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 773 de 08/05/2020), Lei Orçamentária 
Anual (Lei 779 de 01/09/2020) e em especial na Lei 793/2021. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) especial (es) para 
reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s).R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
 

 
 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 19 de abril de 2021. 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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