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LEI MUNICIPAL Nº 799 de 26 de maio de 2021 
 

“ALTERA O ARTIGO 2
o
 DA LEI MUNICIPAL 791 DE 16 DE 

ABRIL DE 2021, E CRIA O CARGO DE TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM COVID 19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Povo do Município de Guiricema/MG, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, JOSÉ 
OSCAR FERRAZ, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte, LEI:  
 
Art. 1º. Acrescenta o inciso VI ao artigo 2º da Lei Municipal nº 791 de 16 de abril de 2021, com a seguinte redação:  
 

Art. 2º. Ficam criados os seguintes cargos destinados à Secretaria Municipal de Saúde, visando 
enfrentamento ao coronavírus (Covid-19): 
  
(...)  
 
VI - 01 (um) cargo de Técnico de Enfermagem COVID-19, na Área de Saúde, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais e vencimento de R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) mensais, sendo 
exigidos os seguintes requisitos: Idade Minima de 18 anos, Cuso Técnico na Área e Registro de 
Conselho Regular. 

 
Art. 2º. Mantem-se inalteradas as demais disposições constantes na Lei Municipal nº 791 de 16 de Abril de 2021.  
 
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 

Guiricema/MG, 26 de maio de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 

                

LEI MUNICIPAL Nº 800 DE 26 DE MAIO DE 2021 
 

“Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de 
Guiricema com seu Regime Próprio de Previdência Social, 
IPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE GUIRICEMA” 

 
O povo do Município de Guiricema, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, José Oscar Ferraz, 
Prefeito Municipal, no uso das minhas atribuições, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições previdenciárias bem como dos débitos 
não decorrentes de contribuições previdenciárias, devidos e não repassados pelo Município ao IPREV - FUNDO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE GUIRICEMA, referente às competências de junho 
de 2020, bem como de setembro a dezembro de 2020, incluindo o 13º salário/2020, em até 60 (sessenta) prestações 
mensais, iguais e consecutivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008. 
 
Parágrafo único. É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o caput deste artigo, de débitos oriundos de 
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas. 
 
Art. 2º Para apuração do montante devido a ser parcelado os valores originais serão atualizados pelo Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor - INPC, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento) 
sobre o valor apurado, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de 
parcelamento. 
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Art. 3º As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC, 
acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante 
devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento. 
 
Art. 4º As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC, 
acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento) sobre o valor apurado, 
acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. 
 
Art. 5º Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações 
acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu vencimento. 
 
Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de 
autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo. 
 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 26 de maio de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA 

                

LEI MUNICIPAL Nº 801 DE 26 DE MAIO DE 2021. 

 
“Autoriza a doação de área a ser desmembrada do imóvel 
localizado à Rua Odilon Peixoto, a beneficiário e na forma que 
menciona”. 

 
 O povo do Município de Guiricema/MG, por seus representantes, os Vereadores, aprovou e o Prefeito Municipal, 
sanciona a seguinte Lei: 
  
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a área a ser desmembrada partindo do limite de confrontação de 
Jacinto de Souza Lima, na Rua Odilon Peixoto, com COORDENADAS E=736.422,63 metros e N=7.675.711,35 metros 
(Projeção UTM, Fuso 23 Sul, Datum SIRGAS 2000), segue-se pela rua numa extensão de 26,47 metros e um azimute 
de 144º19’05” até a divisa com Geraldo Magela Toledo; seguindo pela divisa deste com 9,11 metros e um azimute de 
235º19’24” até a divisa com José Maria Quirino; seguindo pela divisa deste com 10,25 metros e um azimute de 
314º55’46” e mais 3,58 metros e um azimute de 220º59’45” até a divisa com Renato Quirino Speridião; seguindo pela 
divisa deste com 5,81 metros e um azimute de 327º07’34” até a divisa com Nilton Toledo; seguindo pela divisa deste 
com 9,80 metros e um azimute de 339º30’20” até a divisa com Jacinto de Souza Lima; seguindo pela divisa deste com 
11,54 metros e um azimute de 46º00’16” até o ponto de partida desta descrição. Fica assim descrito o referido imóvel 
com área de 302,99m². 
 
§ 1°. A área descrita no caput deste artigo será desmembrada do imóvel localizado à Rua Odilon Peixoto, e doada à 
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - SSVP, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.317.681/0001-23, com cláusula de inalienabilidade. 
 
§ 2°. A presente doação deverá ser gravada com cláusula de finalidade específica, qual seja, construção da sede do 
Conselho da Sociedade de São Vicente de Paulo, à fim de atender o disposto em seu Estatuto Social, notadamente a 
assistência social e promoção humana em âmbito do Município de Guiricema-MG. 
 
§ 3º. Em caso de modificação da finalidade, extinção da Sociedade, ou de não realização das obras necessárias ao 
cumprimento de sua finalidade dentro do prazo de 05 (cinco) anos, a contar da efetivação da doação, esta será revertida 
em favor do poder público municipal, inclusive com eventuais benfeitorias realizadas na área, sem direito a eventual 
indenização. 
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Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a arcar com os custos de emolumentos referente à lavratura da 
escritura pública de doação que trata a presente lei. 
 
Art. 3º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a assinar escrituras e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento 
da presente lei. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Guiricema, 26 de maio de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA 

                

DECRETO N° 4185/2021 
 

DECRETA FERIADO MUNICIPAL DE CORPUS 
CHRISTI E PONTO FACULTATIVO NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.  

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, no uso de atribuições legais de seu cargo, DECRETA:  
 
Art. 1º. Fica decretado o feriado municipal de Corpus Christi no dia 03 de junho de 2.021 e ponto facultativo no dia 04 de 
junho de 2.021 no âmbito da administração pública municipal.  
 
Art. 2º. Excluem-se das medidas previstas neste Decreto, os setores que desempenham suas funções em regime de 
escala ou que não admitem paralisação, inclusive o pronto atendimento junto ao Posto de Saúde Municipal, a limpeza 
pública, incluindo a coleta de lixo, dentre outros necessários em prol da continuidade do serviço público para a 
coletividade.  
Parágrafo único: Durante o período de recesso, os serviços essenciais manterão seus expedientes normais, com 
atendimento de número suficiente de servidores para a demanda do período, cabendo ao Secretário titular da pasta, 
estabelecer os critérios para a continuidade do serviço público.  
 
Art. 3º. Fica determinado o corte de ponto dos servidores que descumprirem o presente Decreto, sendo o Secretário de 
cada pasta, o responsável pelo controle.  
 
Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Guiricema/MG, 28 de maio de 2021. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 

                

DECRETO Nº 04186/2021 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020.  
 
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) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 
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Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 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, 31 de maio de 2021.  

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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