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DECRETO Nº 04220/2021 
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$ 12.990,00 (dozemil novecentos e noventa 
reais) 
 

 
 
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, 09 de agosto de 2021. 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

DECRETO Nº 04221/2021 
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$ 61.600,00 (sessenta e um mil seiscentos 
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, 09 de agosto de 2021. 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

DECRETO N° 4222/2021 
 

Convoca a IX Conferência Municipal de Assistência Social de Guiricema e dá outras providências. 
 
O Prefeito Municipal de Guiricema, José Oscar Ferraz, no uso de suas atribuições legais, juntamente com o 

presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Mauro Lúcio Evangelista, com fulcro no Art. 18, inciso XX da Lei 
721/2017, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1° - Fica convocada a IX Conferência Municipal de Assistência Social, a se realizar dia 12/08/2021, com início às 
12:00 horas, no Salão da Câmara Municipal de Guiricema, localizado na Praça Coronel Luiz Coutinho, sem número, 
Centro, Guiricema/MG. 
 
Art. 2º - O evento terá como tema geral, conforme definição do Conselho Estadual de Assistência Social, “Assistência 
Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir 
proteção social”. 
 
Art. 3º - A Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social. 
 
Art. 4º - Os Delegados da Conferência Municipal de Assistência Social serão indicados em plenária realizada no dia da 
Conferência. 
 
Art. 5º - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Prefeitura 
Municipal de Guiricema, a adoção das providências necessárias ao cumprimento desta convocação. 
 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Guiricema, 09 de agosto de 2021 

 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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DECRETO Nº 04223/2021 
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$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil 
reais) 
 

 
 
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. 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 09 de agosto de 2021. 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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DECRETO Nº 04224/2021 
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$ 4.200,00 (quatro mil duzentos reais) 
 

 
 
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, 13 de agosto de 2021. 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

DECRETO Nº 04225/2021 
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$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos 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, 13 de agosto de 2021. 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

DECRETO N0 4226, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 
  

Dispõe sobre a progressão de fase para a “onda 
verde” no Município de GUIRICEMA, de que trata o 
Plano Minas Consciente e dá outras providências. 

  
O Prefeito Municipal Guiricema, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais, 
  
CONSIDERANDO plano “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo” orienta a retomada segura das 
atividades econômicas nos municípios do estado; 
  
CONSIDERANDO a necessidade da retomada parcial da economia e a atualização constante do Plano Minas 
Consciente, que irá liberar gradativamente a autorização do funcionamento das atividades econômicas por “ondas”; 
 
CONSIDERANDO a gradativa diminuição da incidência de casos ativos confirmados de contaminação pelo COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 173, DE 22 DE JULHO DE 2021 
que aprovou a reclassificação da fase de funcionamento das atividades socioeconômicas na Macrorregião Sudeste para 
Onda Verde prevista no Plano Minas Consciente; 
 

DECRETA: 
  
Art. 1º – O Município de Guiricema - MG, com base nos protocolos e diretrizes do Plano Minas Consciente, procederá à 
reabertura e consequente autorização do funcionamento de todas as atividades econômicas enquadradas na “Onda 
Verde” do Plano Minas Consciente, a partir do dia 27 de julho de 2021, conforme progressão de fase estabelecida pelo 
Comitê Extraordinário COVID-19 do Estado de Minas Gerais. 
  
Art. 2º – Poderão ser exercidas as atividades constantes da Onda Verde, observados os protocolos de proteção e 
prevenção ao coronavírus indicados pelo Plano Minas Consciente e disponibilizado no site 
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, além daquelas previstas no Decreto Federal 10.282 de 20 de 
março de 2020, devendo ser observadas eventuais atualizações de Protocolo. 
 
Art.3° - Os segmentos liberados devem observar, além dos protocolos e das orientações básicas e gerais, os protocolos 
específicos para cada setor. 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios
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Parágrafo único: Além dos protocolos estabelecidos pelo Programa Minas Consciente, os estabelecimentos deverão 
observar, naquilo que couber, as disposições normativas municipais. 
 
Art. 4

o
 Os estabelecimentos a que se refere o artigo 2

o
 deverão: 

 
I – Manter fixado na entrada do estabelecimento, de forma visível, a relação de procedimentos previstos no respectivo 
protocolo aplicável ao seu segmento; 
 
II – Impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem usando máscara ou cobertura facial sobre nariz e 
boca; 
 
III – Em espaços fechados e com atendimento ao público, é permitida uma pessoa a cada 4 m

2
 (quatro metros quadrados), 

observada uma distância linear mínima de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas, ficando a cargo 
dos estabelecimentos a responsabilidade pela fiscalização dentro e fora do estabelecimento; 
 
IV - As instituições bancárias, lotéricas e os estabelecimentos autorizados conforme constantes deste Decreto, serão 
exclusivamente responsáveis pela organização e controle das filas geradas para atendimento aos clientes, incluindo as 
filas externas, devendo ser demarcado o distanciamento de no mínimo 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre 
as pessoas, com fiscalização e acompanhamento externo permanente pelos seus próprios funcionários, sob pena de 
autuação da fiscalização municipal e aplicações das penalidades vigentes. 
 
V - Promover o uso de toucas, máscaras e luvas, pelos funcionários ligados a atividades que envolvam a preparação e 
entrega de alimentos; 
 
VI - Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos de acordo com a 
legislação em vigor, o que inclui higienização das mãos e antebraços com água, sabonete líquido, inodoro e agente 
antisséptico após a secagem das mãos em papel toalha; 
 
VII – Afastar imediatamente, em isolamento domiciliar, pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, todos os empregados que 
apresentem sintomas de contaminação pelo novo Coronavírus e comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de 
Saúde para que sejam tomadas as providências necessárias. 
 
VIII – Higienizar os carrinhos e cestas disponíveis para os clientes através de álcool em gel 70% sempre que o cliente for 
utilizá-los; 
 
IX – Somente permitir a entrada no estabelecimento de pessoas que estejam com as mãos devidamente higienizadas, 
devendo fornecer gratuitamente meios para tanto. 
 
Art. 5

o
 – Fica determinado o horário de funcionamento no máximo até as 00:00 horas para toda e qualquer atividade 

comercial, inclusive bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos comerciais, vedada após esse horário, 
inclusive, a realização de serviço via delivery 
 
§ 1

o
 – Fica mantida a autorização de funcionamento, por até 24 horas ininterruptas, dos postos de combustíveis.  

 
§2º. As farmácias, drogarias e funerárias, respeitam horário próprio de funcionamento e regulamentado por ato;  
 
Art. 6

o
 – As academias e estúdios de musculação e similares poderão funcionar com o uso obrigatório de máscara, 

álcool gel 70% e distanciamento social; respeitadas as condições expressas no art. 4
o
, III, deste Decreto. 

 
Art. 7

o
 – Ficam permitidas as atividades esportivas e recreativas de caráter coletivo ou em grupo, em especial jogos de 

futebol e outras similares, em áreas públicas ou privadas, sendo necessária a utilização obrigatória de máscaras, uso de 
álcool gel 70% e distanciamento social para o público presente, respeitadas as condições expressas no art. 4

o
, III, deste 

Decreto para o publico presente. 
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Art. 8
o
 – Igrejas e templos religiosos de qualquer culto deverão funcionar com o uso obrigatório de máscara, álcool gel 

70% e distanciamento social; respeitadas as condições expressas no art. 4
o
, III, deste Decreto. 

 
Art. 9

o
 – Fica vedado por tempo indeterminado, até ulterior deliberação do Estado de Minas Gerais, a realização e/ou 

funcionamento de quaisquer atividades, eventos de qualquer natureza, ou empreendimentos, públicos ou privados, que 
acarrete circulação ou aglomeração superior a 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, respeitadas as condições expressas 
no art. 4

o
, III, deste Decreto. 

 
Art.10

o
 – O descumprimento das restrições previstas neste Decreto constitui conduta tipificada no art. 10, VII, da Lei n. 

6.437/77, por impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis, conduta punível 
com advertência e/ou multa. 
 
§ 1

o
 – Fica estipulada a multa mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante previsto no art. 2

o
, § 1

o
, e incisos da Lei 

6.437/77, aqueles que desrespeitarem as medidas sanitárias adotadas. 
 
§ 2

o
 – Caso incorra em desobediência, à Polícia Militar será acionada procedendo a lavratura de Boletim de Ocorrência 

conforme especificação legal. 
 
§ 3

o
 – As medidas adotadas não excluem outras ações fiscalizatórias, não eximem o (s) infrator (es), das demais 

sanções administrativas, cíveis, e criminais cabíveis. 
 
Art. 11

o
 Permanece proibida a circulação de pessoas no município, que tenham sido colocadas em isolamento ou 

quarentena por profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento da COVID-19, sob pena de possível 
configuração do crime previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro, além do crime de Desobediência previsto no art. 
330 do Código Penal Brasileiro. 
 
Art. 12

o
 O uso de máscara ou cobertura facial sobre nariz e boca nos espaços públicos em estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços são obrigatórios enquanto perdurarem as medidas implementadas neste decreto 
para enfrentamento da pandemia de Covid-19: 
 
I – O infrator será previamente advertido na primeira infração, e em caso de nova prática da conduta vedada será 
aplicada multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser aplicada pela fiscalização, nos termos do Art. 3-A, § 1

o
 da 

Lei 13.979/20. 
 
II – Caso a infração citada no caput ocorra em ambiente fechado, será aplicada multa no importe de R$ 100,00 (cem 
reais), nos termos do Art. 3-A, § 1

o
, II, da Lei 13.979/20. 

 
III – Em caso de reincidência, nos termos do Art. 3-A, § 1

o
, I, da Lei 13.979/20, será considerada circunstância 

agravante, ocasionando a aplicação de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais). 
 
Art. 13

o
 As atividades relacionadas a prestação de serviços da saúde deverão atender  as  recomendações  dos  

respectivos  conselhos  de classe  e  ser  realizada  mediante  prévio  agendamento de pacientes, vedada  a ocorrência 
de aglomeração e assegurando o distanciamento social entre as pessoas; 
 
Art. 14

o
 Constatada as infrações previstas neste Decreto, o agente de fiscalização abordará o indivíduo infrator, pessoa 

física ou representante legal da pessoa jurídica, advertindo-o da ocorrência, colhendo seus dados pessoais, como nome 
completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço. 
 
§ 1

o
 Não atendida, por qualquer motivo, a determinação a que se refere o caput, o auto formal de infração será lavrado e 

a multa aplicada ao indivíduo infrator, pessoa física ou representante legal da empresa. 
 
§ 2

o
 Da data de lavratura do auto de infração, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a multa ou apresentar 

defesa impugnando os termos do auto, inclusive quanto ao valor da multa e sua dosimetria. 
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§ 3
o
 Caso não apresentada defesa no prazo a que se refere o parágrafo anterior, os autos serão enviados ao Setor 

Tributário do Município para cobrança da multa, mediante inscrição em dívida ativa municipal. 
 
§ 4

o
 Interposta a defesa na forma do parágrafo segundo deste artigo, porém sendo esta indeferida parcial ou totalmente, 

com a manutenção da multa, será novamente o responsável notificado para o devido pagamento, no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de execução fiscal. 
 
§ 5

o
 Os valores recolhidos das multas previstas neste decreto serão utilizados obrigatoriamente em ações e serviços de 

saúde. 
 
§ 6

o
 A aplicação da multa nos termos deste artigo não prejudica, se devida, a responsabilização penal do infrator nos 

termos dos arts. 268 e 330 do Código Penal Brasileiro. 
 
§ 7

o
 Fica a pessoa dispensada de usar a máscara de proteção e, consequentemente, do pagamento da multa de que 

trata este artigo nos casos em que estiver sozinha no interior de um veículo automotor. 
 
Art. 15

o
 É de competência da Secretaria de Saúde, lavrar auto de infração pelo descumprimento deste Decreto. 

 
Art. 16

o
 As medidas previstas neste Decreto, serão executadas com o apoio das Polícias Civil e Militar para fins de 

efetivação. 
 
Art. 17

o
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Guiricema/MG, 20 de Agosto de 2021. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 

                
PORTARIA Nº 545/2021 

- 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 MARINA DE LIMA E SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Saúde, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 12/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 546/2021 
- 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 VERA LÚCIA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Enfermeiro Hospitalar I, Secretaria Municipal 
de Saúde, 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 15/08/2021 a 12/11/2021, conforme 
atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 547/2021 
- 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 e Meio Ambiente, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 
16/08/2021 a 17/08/2021, conforme atestado médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Portaria nº 548 de 18 de agosto 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; 
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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 RAIANE APARECIDA DA SILVA, ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem, por 10 (dez) dias no período de 16/08/2021 a 25/08/2021 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 16/08/2021. 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 18 de agosto de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 549/2021 
- 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 MÁRCIO JOSÉ PEREIRA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 15/08/2021 a 17/08/2021, 
conforme atestados médicos em anexo.  
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 550/2021 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 
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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 PEDRO HENRIQUE ANTÔNIO MARTINS PENA, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, por 153 (cento e cinquenta e três) dias, no 
período de 01/08/2021 a 31/12/2021, em substituição a titular do cargo, Maria Amélia Pinto. 
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 

PORTARIA Nº 551/2021 
- 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 VÂNIA MARIA TOLEDO ALVES, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 14/08/2021 a 12/10/2021, 
conforme atestado médico em anexo.  
 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 14/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                           

PORTARIA Nº 552/2021 
TORNA SEM EFEITO A PORTARIA Nº 537/2021 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições 
legais, 
 
RESOLVE : 
 
Art. 1º - Torna sem efeito, a Portaria nº 537/2021 de 13 de agosto de 2021, a qual concedeu a servidora, LÚCIA 
HELENA DE SOUZA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria Municipal de Agricultura 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 03/09/2021 a 02/10/2021. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
                                 

Guiricema, 18 de Agosto de 2021. 
José Oscar Ferraz 

- Prefeito Municipal de Guiricema  - 
                

PORTARIA Nº 553/2021 
- 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 PEDRO HENRIQUE ANTÔNIO MARTINS PENA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, no 
período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme atestados médicos em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 

                
Portaria nº 554 de 18 de agosto 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 
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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 MARIANA SOUZA LIMA, ocupante do cargo de Fonoaudióloga, por 
06 (seis) dias no período de 09/08/2021 a 14/08/2021 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 09/08/2021. 
 

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

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema/MG, em 18 de agosto de 2021. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 555/2021 
- 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, 180 (cento e oitenta dias) dias de licença maternidade (de conformidade com a Lei nº 765/2019), 
no período de 10/08/2021 a 05/02/2022, conforme atestado médico em  anexo.  
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 556/2021 
- 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 LETÍCIA APARECIDA FIDÉLIS, ocupante do cargo de Nutricionista- NASF, Secretaria Municipal de 
Saúde, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 11/08/2021 a 12/08/2021, conforme atestado 
médico em anexo.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11/08/2021. 
 

Guiricema, 18 de agosto de 2021  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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Pregão Presencial 019/2021 
Aviso de Retificação do Edital 

 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Guiricema/MG. Torna público a todas as empresas interessadas em participar do 
referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial 019/2021, que possui como objeto o Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores para manutenção da frota do Município de 
Guiricema/MG, conforme especificações do Edital e Termo de Referência.  Tendo em vista a alteração no Termo de 
Referência e proposta comercial, no que diz respeito à alteração no quantitativo dos itens mantendo-se, portanto 
inalterados os demais anexos, bem como horário e data da sessão pública, 31/08/2021 as 08h30min, na sala de 
licitações desta prefeitura. O edital retificado e seus anexos encontram-se disponíveis no site do Município 
www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema (MG), 20 de agosto de 2021. Pollianny Ruela Aleixo, Pregoeira. 
                

Câmara Municipal de Guiricema 
Aviso de Dispensa de Licitação 

 
A Câmara Municipal de Guiricema torna pública a efetivação de procedimento de dispensa de licitação para contratação 
de empresa para contratação de empresa para a manutenção das impressoras EPSON L6171 e SAMSUNG SCX-3405w 
(equipamentos não imprimem e não fazem cópias), incluindo serviços que se fizerem necessários para o perfeito 
funcionamento e reparo das mesmas, conforme o despacho do Excelentíssimo Vereador Presidente desta Casa 
Legislativa, em conformidade com artigos 75 e seguintes da Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021. 
Destarte, em razão da referida necessidade e urgência, a aquisição revela-se adequada e conveniente ao interesse 
público, nos termos dos artigos 75, VIII, do caput c/c § 6°, da Lei n° 14.133/2021.  
A Câmara Municipal de Guiricema se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a 
respeito. 

  Processo de Dispensa de Licitação nº 008/2021; 

  Objeto da Dispensa: contratação de empresa para a manutenção das impressoras EPSON L6171 e SAMSUNG 
SCX-3405w.  

  Suporte Legal: Art. 75 e seguintes da Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021. 

  Dotação Orçamentária: 01 031 0001 4.002 3390 39 
 

Guiricema, 19 de agosto de 2021.  
   

André Aparecido Ferreira 
Presidente da Câmara Municipal de Guiricema 

                 
 
 

http://www.guiricema.mg.gov.br/
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