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PORTARIA Nº 073/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 ANA PAULA SILVA BARUD MARTINS ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, Secretaria Municipal de Educação, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 
23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 074/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 GERSON FERNANDES CORREA BARBOSA ocupante do cargo de Médico -ESF 
Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                                   

PORTARIA Nº 075/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 ANTÔNIO FERREIRA FILHO, ocupante do cargo de Motorista, Secretaria Municipal de 
Educação, por 54 (cinquenta e quatro) dias, no período de 24/12/2022 a 15/02/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24/12/2022. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
  

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 076/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 MARCELA CALAIS VAZ DE MELO, ocupante do cargo de Professora Municipal, 
Secretaria Municipal de Educação, por 39 (trinta e nove) dias, no período de 24/12/2022 a 31/01/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24/12/2022. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.   
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 077/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 EDENIL DE ANDRADE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Motorista, Secretaria 
Municipal de Educação, por 60 (sessenta) dias, no período de 27/12/2022 a 24/02/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27/12/2022. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.   
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 078/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 KÁTIA CAPOBIANGO SILVA, ocupante do cargo de Professora Municipal, Secretaria 
Municipal de Educação, por 39 (trinta e nove) dias, no período de 24/12/2022 a 31/01/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24/12/2022. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 079/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
 
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 FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA CORREA, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, Secretaria Municipal de Educação, por 162 (cento e sessenta e dois) dias, no período de 19/12/2022 a 
29/05/2023.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19/12/2022. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                            

PORTARIA Nº 080/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 RENATA BARBOSA NAMORATO ocupante do cargo de Fisioterapeuta ESF, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 081/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 GERSON FERNANDES CORREA BARBOSA ocupante do cargo de Médico Clínico, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 082/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 JÉSSICA DOS SANTOS OLIVEIRA, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 083/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 FERNANDA MARIA SOARES LEONEL, ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem, Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 
23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                       

PORTARIA Nº 084/2023 
- DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Conceder a CAMILA DE SOUZA MOURA, ocupante do cargo em comissão de Diretora de Controle Interno, 
tendo em vista a comprovação da atuação do referido servidor em prol do órgão eleitoral, conforme Declaração que se 
anexa a presente Portaria, 04 (dias) dias de afastamento de suas atividades, dias 03/01/2023, 04/01/2023, 05/01/2023 e 
06/01/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 085/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 JOSIANE RAFAELA DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Educação, por 243 (duzentos e quarenta e três) dias, no período de 24/12/2022 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24/12/2022. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                           

PORTARIA Nº 086/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 SANDRA SOARES GOMES DE LIMA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, por 32 (trinta e dois) dias, no período de 31/12/2022 a 31/01/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31/12/2022. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 087/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 ANDRÉIA COSTA ALVES DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Assistente de Serviço, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                       

PORTARIA Nº 088/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
O Prefeito de Guiricema, Estado de Minas Gerais, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais,  
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RESOLVE:  
 
Art. 1° - Prorrogar o contrato de MARCOS APARECIDO DO CARMO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Obras, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 089/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 MARIANA DE OLIVEIRA SALERMO BRANDÃO, ocupante do cargo de Psicóloga 
Educacional, Secretaria Municipal de Educação, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 
23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 090/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 NILVA HELENA CAETANO, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Dentário, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 091/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 JÉSSICA CAROLINE DE FREITAS ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Secretaria Municipal de Saúde, por 20 (vinte) dias, no período de 01/01/2023 a 20/01/2023. 
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 092/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 ADRIANA APARECIDA TOLEDO RIBEIRO, ocupante do cargo de Assistente de 
serviço, Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 093/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 RHOGAN PINTO DE QUEIROZ, ocupante do cargo de Motorista, Secretaria Municipal 
de Educação, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 094/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 MAURÍCIO SARTORI, ocupante do cargo de Motorista, Secretaria Municipal de 
Educação, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 

 
Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 095/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 LAILA MOREIRA DE CASTRO, ocupante do cargo de Educador Físico – Academia da 
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 096/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 ARILSON JOSÉ RODRIGUES, ocupante do cargo de Operador de Máquinas e 
Veículos Pesados, Secretaria Municipal de Obras, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 
23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 097/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 JOÃO CARLOS DA SILVA, ocupante do cargo de Motorista, Secretaria Municipal de 
Obras, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 098/2023 
-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 NEREDES INÁCIO DE AMORIM, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias prêmio, será o 1 (primeiro) mês a que tem direito, referente ao 2º (segundo) 
quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 15/02/2023 a 16/03/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023. 
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 099/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 PATRÍCIA SILVEIRA ASSED ocupante do cargo de Fonoaudióloga, Secretaria 
Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 100/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA ocupante do cargo de Pedreiro, Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 101/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 FERNANDO GRAVINA FORTUCI LOPES ocupante do cargo de Médico -ESF 
Secretaria Municipal de Saúde, por 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de 01/01/2023 a 23/08/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/01/2023. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

PORTARIA Nº 102/2023 
- DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 

 
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 DARLAN DE OLIVEIRA LISBOA, ocupante do cargo de Professor Municipal, Secretaria 
Municipal de Educação, por 39 (trinta e nove) dias, no período de 24/12/2022 a 31/01/2023. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24/12/2022. 
 

Guiricema, 17 de janeiro de 2023.  
José Oscar Ferraz 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                     

Retificação 
Decreto N° 4432 - de 25 de Novembro de 2022 

 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 119.352,33 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$ 119.352,33 ( cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e dois 
reais e trinta e três centavos ) as seguintes dotações do Municipio de GUIRICEMA. 
 

 
 



 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 
Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 

Ano 6 - n° 0016 
Volume com 30 páginas 

11 

 
 

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, 25 de Novembro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

Retificação 
Decreto N° 4438 - de 01 de Dezembro de 2022 

 
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências. 
 
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 inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): 
abrindo-se para este fim 
 

 
 
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: SUPERÁVIT FINANCEIRO 
e 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, 01 de Dezembro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

Retificação 
Decreto N° 4446 - de 26 de Dezembro de 2022 

 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 95.242,06 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 874, 20 de 
Dezembro de 2022 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 95.242,06 ( noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais 
e seis 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, 26 de Dezembro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

Decreto n° 04450/2022 
Anulação de resto a pagar por prescrição 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legaisno uso de suas atribuições, e 
especialmente nos termos do disposto no art. 70 do Decreto Federal n.º 93.872 de 23.12.1986 e no art. 206 da Lei 
Federal n.º 10.406 de 10.01.2002 e a alteração daquele conforme o art. 6º, inciso II do Decreto Federal n.º 9.428 de 
28.06.2018, bem como a Lei deResponsabilidade Fiscal nº. 101 de 04.05.2000 e o disposto no Art. 359-F do 
CódigoPenal, 

 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - A Diretora do IPREV deverá cancelar os restos a pagar do Instituto, processados e não processados,  com 
período superior a 05(cinco) anos, contados da efetiva inscrição em restos a pagar pela prescrição.  

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Guiricema, 29 de dezembro de 2022. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Decreto N° 4451 - de 29 de Dezembro de 2022 
 

Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências. 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 874, 20 de 
Dezembro de 2022 
 

Decreta: 
 

Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): 
abrindo-se para este fim 
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Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: SUPERÁVIT FINANCEIRO 
na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
 
Total Geral Anulado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 0,00 
 
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 29 de Dezembro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

Decreto N° 4452 - de 30 de Dezembro de 2022 
 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 165.000,00 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 874, 20 de 
Dezembro de 2022 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 165.000,00 ( cento e sessenta e cinco mil reais ) 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. 
 

 
 

Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 30 de Dezembro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

Decreto N° 4453 - de 30 de Dezembro de 2022 
 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 404.135,38 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 874, 20 de 
Dezembro de 2022 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 404.135,38 ( quatrocentos e quatro mil, cento e trinta e cinco 
reais e trinta e oito 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, 30 de Dezembro de 2022 

 
JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

Decreto N° 4454 - de 30 de Dezembro de 2022 
 
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 323.647,61 as dotações do Município de GUIRICEMA 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 874, 20 de 
Dezembro de 2022 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 323.647,61 ( trezentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e 
sete reais e sessenta 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: EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
 
Total Geral Anulado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 0,00 
 
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 30 de Dezembro de 2022 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

DECRETO N° 4455/2023 
 

NOMEAR O SR. AVELINO MARCELINO DE PAULA 
PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, 
ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUIRICEMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
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O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, José Oscar Ferraz, no uso das suas atribuições legais e, especialmente, das que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
 
 DECRETA: 
 
 Art. 1° - Nomear o Sr. AVELINO MARCELINO DE PAULA, inscrito no CPF sob n.º 057.291.346-06 para exercer 
o cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo de acordo com as disposições contidas 
na Lei Municipal Nº 845/2022. 
 
 
 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
 

Guiricema, 02 de janeiro de 2023. 
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

DECRETO N° 4456/2023 
 

NOMEIA A SRA. VITÓRIA LÚCIA DE LIMA PARA 
OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORIA 
– ASSESSORA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, José Oscar Ferraz, no uso das suas atribuições legais e, especialmente, das que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1° - Nomear a Sra. VITÓRIA LÚCIA DE LIMA, portadora do CPF n. 080.864.856-09, para exercer o cargo em 
Comissão de Assessora de Agricultura e Pecuária, de acordo com as disposições contidas na Lei Municipal Nº 
845/2022. 
 
 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Guiricema/MG, 02 de janeiro de 2023. 

 
JOSÉ OSCAR FERRAZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 
                

Decreto N° 4457 - de 02 de Janeiro de 2023 
 
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências. 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 870, 28 de 
Outubro de 2022 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): 
abrindo-se para este fim 
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Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: SUPERÁVIT FINANCEIRO 
na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
 
Total Geral Anulado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 0,00 
 
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 02 de Janeiro de 2023 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

Decreto N° 4458 - de 02 de Janeiro de 2023 
 
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências. 
 
O Prefeito de GUIRICEMA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 870, 28 de 
Outubro de 2022 
 
Decreta: 
 
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): 
abrindo-se para este fim 
 

 
 
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: SUPERÁVIT FINANCEIRO 
na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 
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Total Geral Anulado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 0,00 
 

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

Prefeitura Municipal de GUIRICEMA, 02 de Janeiro de 2023 
 

JOSE OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 007.276.456-25 
                

DECRETO n.º 4.459 de 10 de janeiro de 2023. 
 

Declara Situação de Emergência nas áreas do município 
de Guiricema afetadas pelo desastre “Tempestade 
Local/Convectiva - Chuvas Intensas” – COBRADE 
1.3.2.1.4 , conforme a portaria MDR nº 260/2022.  

 

O Senhor José Oscar Ferraz, Prefeito(a) do Município de Guiricema localizado no Estado de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições legais, na forma de sua competência privativa, e conforme as leis em vigor em especial o Inciso VI do 
artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, atendendo-se ainda a portaria aos termos da Portaria 260 de 
02 de fevereiro de 2022.  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que devido às chuvas intensas que ocorreram no Município de Guiricema, Minas Gerais, por volta das 05h da 
madrugada do dia 06 de Janeiro de 2023, com acumulados de 110 mm de precipitação, o que provocou o abrupto 
aumento do nível dos Rios dos Bagres, Crindiúbas, Chalé e dos Córregos Valão, São Domingos, Laranjeiras, Tanque, 
Córrego da Mata, Barbosa, provocando danos e inundações em imóveis residenciais, danificações em vias públicas e 
desalojados em decorrência do desastre.  
O desastre Chuvas Intensas causou no Município de Guiricema danos humanos e prejuízos econômicos públicos e 
privados. Desta forma, foram cumpridos os requisitos previstos na Portaria 260/2022 quanto a decretação da Situação 
de Emergência.  
A Secretaria Municipal de Assistência Social verificou que 39 pessoas foram registradas na qualidade de desalojadas e 
estimado um público de 2.400 pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo desastre. O referido órgão Municipal 
prestou ainda apoio às vítimas do sinistro registrando o número de imóveis danificados, acionando a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e demais Secretarias para assistirem e adotarem as medidas cabíveis no momento às 
famílias que foram diretamente afetadas.  
Em relação aos prejuízos econômicos públicos foram registrados os seguintes: Em relação aos prejuízos econômicos 
públicos foram registrados os seguintes: danificação em um bueiros e cabeças na Comunidade da Camelinha, 
danificação em dois bueiros e cabeças na Comunidade do Córrego da Mata, danificação em Três bueiros e cabeças na 
Comunidade do Valão, danificação em um bueiro na Comunidade do Tanque, danificação de uma ponte de madeira na 
Comunidade Barra de Crindiúbas, danificação de uma ponte de madeira na Comunidade de Crindiúbas, danificação de 
uma ponte de madeira e cabeceiras na comunidade ponte das palmeiras, danificação na cabeceira de uma ponte de 
madeira na comunidade dos Vimieiros.  
Em relação aos prejuízos econômicos privados foram anotados danos materiais em 10 imóveis residenciais. Além disso, 
também foram verificados um total de 3 estabelecimentos comerciais danificados em razão das inundações.  
Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, consta em Parecer Técnico da Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guiricema favorável à declaração da situação de anormalidade, conforme 
disposto na Portaria do MDR N.º 260/2022.  
 

DECRETA:  
 

Art. 1º. Fica declarada a Situação de Emergência nas áreas do município de Guiricema registradas no Formulário de 
Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e 
codificado como desastre Chuvas intensas – COBRADE 1.3.2.1.4, conforme disposto na Portaria do MDR N.º 260/2022.  
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Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do órgão de Proteção 
e Defesa Civil municipal, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas. 
 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar 
as ações de resposta ao desastre, com o objetivo de assistir a população afetada pelo desastre, sob a coordenação do 
órgão de Proteção e Defesa Civil municipal.  
 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as 
autoridades administrativas e os agentes de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente, a:  
I – adentrar em residências para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;  
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, 
se houver dano.  
 
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de proteção e defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir 
de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.  
 
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de 
processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em 
áreas de risco de desastre.  
 
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em 
propriedades localizadas em áreas inseguras.  
 
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de 
desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.  
 
Art. 6º. Com fulcro no Inciso VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das disposições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de 
ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada com base no disposto no citado inciso.  
 
Art. 7º. Este Decreto tem validade pelo prazo de vigência do decreto de 180 (cento e oitenta) dias e entra em vigor na 
data de sua publicação.  
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.  
 
Gabinete do Prefeito, em 10 de janeiro de 2023.  
 

José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal 

                

DECRETO n.º 4460 de 10 de janeiro de 2023. 
 

Declara Situação de Emergência nas áreas do município 
de Guiricema afetadas pelo desastre “Tempestade 
Local/Convectiva - Chuvas Intensas”  – COBRADE 
1.3.2.1.4 , conforme a portaria MDR nº 260/2022, e 
revoga expressamente ás disposições constantes no 
DECRETO n.º  4459 de 10 de janeiro de 2023. 
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O Senhor José Oscar Ferraz, Prefeito(a) do Município de Guiricema localizado no Estado de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições legais, na forma de sua competência privativa, e conforme as leis em vigor em especial o Inciso VI do 
artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, atendendo-se ainda a portaria aos termos da Portaria 260 de 
02 de fevereiro de 2022. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que devido às chuvas intensas que ocorreram no Município de Guiricema, Minas Gerais, por volta das 05h da 
madrugada do dia 06 de Janeiro de 2023, com acumulados de 110 mm de precipitação, o que provocou o abrupto 
aumento do nível dos Rios dos Bagres, Crindiúbas, Chalé e dos Córregos Valão, São Domingos, Laranjeiras, Tanque, 
Córrego da Mata, Barbosa, provocando danos e inundações em imóveis residenciais, danificações em vias públicas e 
desalojados em decorrência do desastre. 
 
O desastre Chuvas Intensas causou no Município de Guiricema danos humanos e prejuízos econômicos públicos e 
privados. Desta forma, foram cumpridos os requisitos previstos na Portaria 260/2022 quanto a decretação da Situação 
de Emergência.  
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social verificou que 39 pessoas foram registradas na qualidade de desalojadas e 
estimado um público de 2.400 pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo desastre. O referido órgão Municipal 
prestou ainda apoio às vítimas do sinistro registrando o número de imóveis danificados, acionando a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e demais Secretarias para assistirem e adotarem as medidas cabíveis no momento às 
famílias que foram diretamente afetadas. 
 
Em relação aos prejuízos econômicos públicos foram registrados os seguintes: Em relação aos prejuízos econômicos 
públicos foram registrados os seguintes: danificação em um bueiros e cabeças na Comunidade da Camelinha, 
danificação em dois bueiros e cabeças na Comunidade do Córrego da Mata, danificação em Três bueiros e cabeças na 
Comunidade do Valão, danificação em um bueiro na Comunidade do Tanque, danificação em um bueiro na Comunidade 
Córrego dos Fontes, danificação de uma ponte de madeira na Comunidade Barra de Crindiúbas, danificação de uma 
ponte de madeira na Comunidade de Crindiúbas, danificação de duas pontes de madeira e cabeceiras na comunidade 
Ponte das Palmeiras, danificação na cabeceira de uma ponte de madeira na comunidade dos Vimieiros.  
 
Em relação aos prejuízos econômicos privados foram anotados danos materiais em 10 imóveis residenciais. Além disso, 
também foram verificados um total de 3 estabelecimentos comerciais danificados em razão das inundações.  
 
Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, consta em Parecer Técnico da Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guiricema favorável à declaração da situação de anormalidade, conforme 
disposto na Portaria do MDR N.º 260/2022.  
 
Considerando a necessidade de acréscimos de ordem técnica e consequente revogação do Decreto n. 4459 de 10 de 
janeiro de 2023; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica declarada a Situação de Emergência nas áreas do município de Guiricema registradas no Formulário de 
Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e 
codificado como desastre Chuvas intensas – COBRADE 1.3.2.1.4, conforme disposto na Portaria do MDR N.º 260/2022.  
 
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do órgão de Proteção 
e Defesa Civil municipal, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.  
 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar 
as ações de resposta ao desastre, com o objetivo de assistir a população afetada pelo desastre, sob a coordenação do 
órgão de Proteção e Defesa Civil municipal.  
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Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as 
autoridades administrativas e os agentes de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente, a: 
 
I – adentrar em residências para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 
 
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, 
se houver dano. 
 
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de proteção e defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir 
de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 
 
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de 
processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em 
áreas de risco de desastre. 
 
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em 
propriedades localizadas em áreas inseguras. 
 
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de 
desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade. 
 
Art. 6º. Com fulcro no Inciso VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das disposições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de 
ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada com base no disposto no citado inciso. 
 
Art. 7º. Este Decreto tem validade pelo prazo de vigência do decreto de 180 (cento e oitenta) dias e entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se ás disposições em contrário, em especial ás disposições constantes no Decreto n. 
4459 de 10 de janeiro de 2023.  
 

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

 
Gabinete do Prefeito, em 10 de janeiro de 2023. 

 
José Oscar Ferraz 
Prefeito Municipal 

                

DECRETO N° 4461 DE 10 DE JANEIRO DE 2023 
 

Dispõe sobre a atualização do valor do salário mínimo 
mensal, conforme aumento estabelecido na Medida 
Provisória 1.143/2022, na forma que indica e dá outras 
providências.  

 
O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, José Oscar Ferraz, no uso das atribuições que lhe confere os artigos a Lei 
Orgânica do Município de Guiricema/MG.  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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Considerando o aumento estabelecido na Medida Provisória 1.143/2022 que dispõe sobre o valor do salário mínimo a 
vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023; 
 
Considerando a observância do limite constitucional estabelecidos no artigo 7º, IV, da Constituição Federal.  

 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica atualizado o reajuste aos servidores que percebem menos que 01 (um) salário mínimo vigente no país, 
equiparando-o ao salário mínimo no valor de R$ 1302,00 (hum mil trezentos e dois reais).  
 
Art. 2º - A atualização do reajuste previsto no artigo anterior, é extensivo aos servidores em disponibilidade remunerada, 
inativo e pensionistas, com base no aumento previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentária.  
 
Art. 3

O
 – O valor atualizado do salário mínimo servirá como parâmetro também para cálculo do piso salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, os quais possuem o piso mínimo fixado em 02 (dois) 
salários mínimos, nos termos da Emenda Constitucional n. 120 de 05 de maio de 2022, regulamentada pela Lei 
Municipal 856/2022.   
 
Art. 4º- As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente.  
 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Janeiro de 2023.  
 

Guiricema/MG, 10 de janeiro de 2023. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA 
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