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Decreto n° 4423 - de 28 de Outubro de 2022 
 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 173.960,00 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 813, 20 de 
Setembro de 2021 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 173.960,00 ( cento e setenta e três mil e novecentos e sessenta 
reais ) as seguintes dotações do Municipio de GUIRICEMA. 
 

 



 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 
Quarta-feira, 07 de dezembro de 2022 

Ano 5 - n° 0161 
Volume com 18 páginas 

2 

 
 

Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
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Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 28 de Outubro de 2022 
 

 
JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
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Decreto n° 4424 - de 28 de Outubro de 2022 
 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 151.000,00 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 813, 20 de 
Setembro de 2021 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 151.000,00 ( cento e cinquenta e um mil reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de GUIRICEMA. 
 

 
 

Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
 

 
 

Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 28 de Outubro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
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Decreto n° 4425 - de 28 de Outubro de 2022 
 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 254.391,71 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 813, 20 de 
Setembro de 2021 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 254.391,71 ( duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e 
noventa e um reais e setenta e um centavos ) as seguintes dotações do Municipio de GUIRICEMA. 
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Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
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Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 28 de Outubro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

Decreto n° 4426 - de 28 de Outubro de 2022 
 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 287.278,65 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 813, 20 de 
Setembro de 2021 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 287.278,65 ( duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e 
oito reais e sessenta e cinco centavos ) as seguintes dotações do Municipio de GUIRICEMA. 
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Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
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Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 28 de Outubro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
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Decreto Municipal n°4.427 de 11 de novembro De 2022 
 

COMISSÃO INTERSETORIAL. Institui a Comissão 
Intersetorial para Elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo do Município de Guiricema/MG. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ, prefeito do município de Guiricema, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais, resolve DECRETAR: 
 
Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de Guiricema a Comissão Intersetorial para elaboração e 

acompanhamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Guiricema. 
 
Art. 2º A Comissão Intersetorial de Acompanhamento do Plano de Atendimento Socioeducativo, com caráter 

consultivo e propositivo, representada pelos seguintes membros: 
 
I – 02 (dois) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;  
 
II – 02 (dois) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo; 
 
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

 
Art. 3° Cabe à Comissão Intersetorial do Atendimento Socioeducativo as seguintes atribuições: 

 
I – Elaborar o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional e o 
respectivo Plano Estadual; 
 
II – Articular estratégias com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
Art. 4º O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo será elaborado e submetido à aprovação do Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.  
 

Art. 5º A Comissão Intersetorial de Acompanhamento do Plano de Atendimento Socioeducativo se reunirá, 
quando necessário, por convocação. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

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

Guiricema, 11 de novembro de 2022. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA 

                

Decreto n° 4428 - de 10 de Novembro de 2022 
 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 78.538,35 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 813, 20 de 
Setembro de 2021 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 78.538,35 ( setenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e 
trinta e cinco centavos ) as seguintes dotações do Municipio de GUIRICEMA. 
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Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
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Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 10 de Novembro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
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Decreto Municipal nº4.429 de 22 de novembro de 2022 
 

“Acrescenta o inciso V no §1º do artigo 2º do Decreto 
Municipal nº 4.209 de 08 de julho de 2021 que 
Disciplina a utilização da frota de veículos oficiais do 
Município do Guiricema e dá outras providências” 

 
Art. 1º - Acrescenta o inciso V ao §1º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 4.209 de 08 de julho de 2021, com a seguinte 
redação: 
 

Art. 2º - (omissis) 
I – (omissis) 
II – (omissis) 
III – (omissis) 
IV – (omissis) 
V – Diretores; 

 
Art. 2º - Esta alteração do Decreto passa a vigorar a partir da publicação deste decreto. 
 

Publique-se. 
 

Guiricema, 22 de novembro de 2022. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA 

                

Termo aditivo 
CONTRATO 001001732022 

 

 O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 001001732022 em, R$ 62.496,00(sessenta e dois mil e 
quatrocentos e noventa e seis reais), referente ao equilíbrio econômico-financeiro estipulado por parecer técnico de 
engenharia, nos termos do art. 65, Alínea “d” da Lei 8666/93, licitação que objetiva à contratação de empresa 
especializada do ramo de construção civil com vistas a serviços inerentes a obra de engenharia de execução de 
calçadão em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Capobiango – Funil, Guiricema/MG, conforme edital e 
termo de referência. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
                

Extratos dos contratos n° 538-1/2022, 538-2/2022 e 538-3/2022, do processo n° 
538/2022 

 Pregão Eletrônico 010/2022: 
 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de veículos zero quilômetro com fabricação/modelo mínimo 
no ano vigente ou superior para atender as necessidades do município de Guiricema-MG, conforme especificações do 
Edital e Termo de Referência. 
Contratado: SIGMA MAQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.991.097/0001-35, com 
sede na Avenida João Aureliano, nº 961-A, Bairro Centenário, na cidade de Lavras, Minas Gerais, CEP 37.203-638, no 
valor de R$ 245.800,00 (Duzento e quarenta e cinco mil, oitocentos reais), CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E 
VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.741.460/0001-82, com sede na Avenida Comendador Jacinto Soares de 
Souza Lima, nº 1.730, Bairro Centro, na cidade de Ubá, Minas Gerais, CEP 36.500-091, no valor total de R$ 310.000,00 
(Trezentos e dez mil reais) e BRACOM MACAE VEÍCULOS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 44.339.153/0001-33, com 
sede na Avenida Antônio Abreu, nº 1.700, Bairro Virgem Santa, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, CEP 27.948-890, 
no valor total de R$ 599.600,00 (Quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos reais). Vigência do contrato 22/11/2022 à 
22/11/2023. Guiricema, 06/12/2022. José Oscar Ferraz – Prefeito Municipal 
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Extrato do contrato n° 472-1/2022, do processo n° 472/2022 
Concorrência Pública 012/2022: 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução da obra de restauro e 
requalificação da Praça Cel. Luiz Coutinho – Fase 02 – Centro – Guiricema - MG, conforme condições e especificações 
contidas no Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos 
deste edital. 
Contratado: SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E CONVENIOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 33.253.730/0001-53, com sede na Rua Major Felicíssimo, nº 43-B, Bairro Centro na cidade de Visconde do Rio 
Branco, Minas Gerais, CEP 36.500-000, no valor de R$ 245.193,75 (Duzentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa e 
três reais e setenta e cinco centavos). Vigência do contrato 06/12/2022 à 06/12/2023. Guiricema, 06/12/2022. José 
Oscar Ferraz – Prefeito Municipal 
                

Extrato do contrato n° 528-1/2022, do processo n° 528/2022 
 Concorrência Pública 015/2022: 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução da obra de calçamento em 
bloquete na Rua José Eugênio – Povoado do Cruzeiro, no Município de Guiricema - MG, conforme condições e 
especificações contidas no Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e 
demais anexos deste edital. 
Contratado: SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E CONVENIOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 33.253.730/0001-53, com sede na Rua Major Felicíssimo, nº 43-B, Bairro Centro na cidade de Visconde do Rio 
Branco, Minas Gerais, CEP 36.500-000, no valor de R$ 104.981,12 (Cento e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais 
e doze centavos). Vigência do contrato 10/11/2022 à 10/11/2023. Guiricema, 06/12/2022. José Oscar Ferraz – Prefeito 
Municipal 
                

Extrato do contrato n° 507-1/2022, do processo n° 507/2022  
Concorrência Pública 014/2022: 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução de obras de reforma e 
ampliação das escolas municipais Cel. Luiz Coutinho e José Antônio da Cunha, no Município de Guiricema-MG, 
conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e demais anexos deste edital. 
Contratado: SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E CONVENIOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 33.253.730/0001-53, com sede na Rua Major Felicíssimo, nº 43-B, Bairro Centro na cidade de Visconde do Rio 
Branco, Minas Gerais, CEP 36.500-000, no valor de R$ 2.080.745,55 (dois milhões, oitenta mil, setecentos e quarenta e 
cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Vigência do contrato 04/11/2022 à 04/11/2023. Guiricema, 06/12/2022. José 
Oscar Ferraz – Prefeito Municipal 
                

Extrato do contrato n° 506-1/2022, do processo n° 506/2022 Concorrência 
Pública 013/2022: 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução de obras Construção da 
Biblioteca Municipal Augusto Meyer, edificação destinada à formação educacional e cultural, a ser construída na Praça 
Coronel Luiz Coutinho, Centro, Guiricema - MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, 
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos deste edital. 
Contratado: SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E CONVENIOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 33.253.730/0001-53, com sede na Rua Major Felicíssimo, nº 43-B, Bairro Centro na cidade de Visconde do Rio 
Branco, Minas Gerais, CEP 36.500-000, no valor de R$ 378.669,57 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Vigência do contrato 01/11/2022 à 01/11/2023. Guiricema, 
06/12/2022. José Oscar Ferraz – Prefeito Municipal 
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Processo nº 547/2022 – Pregão Presencial nº 033/2022 
 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
033/2022, PRC 547/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de kit dormitório, colchão, giroflex, megafone e lanterna para a Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil, para execução de ações humanitárias de defesa civil para a população do Município de 
Guiricema/MG. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br . 
Guiricema, 06/12/2022. Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.  
                

Processo nº 551/2022 – Concorrência Pública nº 018/2022 
 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
018/2022, PRC 551/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa 
especializada do ramo da construção civil para execução da obra de construção de muro de divisa no local denominado 
Morro do Cristo, no município de Guiricema/MG, conforme condições e especificações contidas no projeto básico, 
memorial descritivo, planilha múltipla e demais anexos do edital. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no 
site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br . Guiricema, 06/12/2022. Débora Louíse Silva Ferraz – Presidente 
CPL.  
                

Processo nº 552/2022 – Pregão Presencial nº 018/2022 
 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
034/2022, PRC 552/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de utensílios, eletrodomésticos e correlatos para atendimento das demandas do Município de 
Guiricema/MG, conforme condições e especificações do Termo de Referência e do Edital. O edital e seus anexos 
encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br . Guiricema, 06/12/2022. Pollianny 
Ruela Aleixo – Pregoeira.  
                

Processo nº 546/2022 – Pregão Presencial nº 032/2022 
 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
032/2022, PRC 546/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de cestas básicas para atender as famílias em vulnerabilidade social/econômica e extrema 
pobreza do município, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Guiricema/MG. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 06/12/2022. 
Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.  
                

Lei municipal nº 872 de 06 de dezembro de 2022 
 

Acrescenta o inciso VI ao artigo 6º da Lei 833 de 04 de março 
de 2022, que dispõe sobre os direitos dos alunos universitários, 
da APAE, de cursos profissionalizantes, de cursinhos pré-
vestibulares, Conservatório de Música e candidatos ao ENEM, 
SISU, PISM ao transporte gratuito, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Guiricema aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1 º - Acrescenta o inciso VI ao artigo 6º da Lei municipal nº 833 de 04 de março de 2022 com a seguinte 

redação: 
 
“Art. 6º (Omissis) 

http://www.guiricema.mg.gov.br/
http://www.guiricema.mg.gov.br/
http://www.guiricema.mg.gov.br/
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I – (Omissis) 
II -(Omissis) 
III – (Omissis) 
IV – Para alunos matriculados, para deslocamento quinzenal, em curso superior (3º grau), de cursos 
profissionalizantes, de cursinhos pré-vestibulares devidamente autorizados pelo MEC (Ministério da Educação), 
a locomoção será somente para as cidades com até 150 (cento e cinquenta) quilômetros de distância do 
Município de Guiricema.” 
 
Parágrafo Único – (Omissis). 
 
Art. 2º - As demais disposições permanecem em pleno vigor. 
 
Art. 3 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 06 de dezembro de 2022. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA 

                

Lei municipal nº 873 de 06 de dezembro de 2022 
 

Altera os termos da lei municipal nº 857/2022, a qual cria 02 
(duas) funções gratificadas de diretor escolar cuja concessão 
se dará mediante processo democrático de escolha via 
consulta popular, e dá outras providências. 

 
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 Complementar: 

 
Art. 1º - Fica alterado o artigo 1º, parágrafo primeiro, da Lei 857/2022, passando a vigorar com o seguinte teor: 
 

Art. 1ª – Ficam criadas através da presente Lei 02 (duas) funções gratificadas, no importe de 
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, destinadas especificamente para o exercício da 
função de Diretor Escolar. 
(…) 
§1º - O Servidor em exercício da função gratificada de Diretor Escolar passará a exercer a função 
de Diretor Escolar no âmbito municipal bem como às atribuições que lhe são inerentes, e 
cumprirá a carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 

 
Art. 2º - Frente a alteração normativa expressa no art. 1º, será reaberto novo prazo de inscrição para fins de 

habilitação de possíveis interessados no exercício das funções de Diretor Escolar, previstas na Lei Municipal 857/2022, 
bem como no Decreto Municipal 4407/2022, com publicação de novo edital no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar 
da publicação da presente Lei, revogando-se o edital 01/2022. 

 
Art. 3º esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, mantendo-se inalterados os demais termos constantes na Lei 

Municipal 857/2022, bem como no Decreto Municipal 4407/2022. 
 
Guiricema, 06 de dezembro de 2022. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA 
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Câmara Municipal de Guiricema 
Portaria nº 37/2022 

 
Ementa: “Interrompe licença saúde de vereador e determina 
imediato retorno à titularidade de vereança.” 

  
O Presidente da Câmara Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento 
nos artigos 42, inciso I e 43 da Lei Orgânica Municipal e artigos 11 e 12 do Regimento Interno, e 
 
CONSIDERANDO a licença saúde concedida ao vereador José Antônio Toledo pela Portaria nº 34/2022; 
 
CONSIDERANDO o requerimento apresentado pelo vereador José Antônio Toledo, protocolado no dia 02 de dezembro 
de 2022, em que requer a interrupção da sua licença saúde; 
 
CONSIDERANDO o entendimento jurisprudencial emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no 
processo judicial nº 1.0520.05.008156-8/002, e diante da ausência de impedimento legal na Lei Orgânica Municipal, 
assim como no Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica interrompida, a partir de 02 de dezembro de 2022, a licença de saúde concedida ao vereador José Antônio 
Toledo. 
 
Art. 2º - Fica determinado o imediato retorno do sr. José Antônio Toledo a titularidade do cargo de vereador;   
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de dezembro de 2022. 

 
 Guiricema, 02 de dezembro de 2022. 

  
André Aparecido Ferreira 

Presidente da Câmara Municipal de Guiricema 
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