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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 635   -   DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, alterada pela Lei Municipal nº 7.520/2021, e a Lei Muni-
cipal nº 7.694/2021, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Sra. MARIANA TEIXEIRA 
DE DEUS, para o cargo em comissão de Assessora de Controle de 
Processos Licitatórios na Modalidade Pregão – Nível 3, lotada na Se-
cretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 17 de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 637   -   DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargos em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Ficam retificados os artigos 2º dos Decretos nºs 
618, 619, 620, 622 631 e 632 de janeiro de 2022:

I - Onde se lê:

“Art. 2º. ... janeiro de 2021.”

II - Leia-se:

“Art. 2º. ... de janeiro de 2022.”

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 638 DE 17 DE JANEIRO DE 2022.
 
Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-

mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a senhora a senhora Fernan-
da Aparecida Marques Negrão, CPF nº 278.403.818-12 e RG nº 
MG 16.761.724, como gestora do Termo de Fomento nº 017/2021/
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PORTARIA Nº 09 – DE 19 DE JANEIRO DE 2.022

Dispõe sobre o provimento derivado de cargo, por rea-
daptação, e consequente vacância de cargo anteriormente ocupa-
do, todos da estrutura da Fundação da Criança e do Adolescente 

de Araxá.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições le-
gais e constitucionais e de acordo com a lei municipal nº 6.113/2011

FMDCA, celebrado entre o Município de Araxá e o Grupo de Apoio à 
Adoção e Convivência Familiar Aquecendo Vidas.

Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da ges-
tora mencionada no caput, o senhor Max Emiliano Martins, CPF nº 
761.661.126-53 e RG nº 6.178.573.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento dos Termos de Fomento 
mencionados no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I. Sra. Luciane Cristina Borges, CPF nº 058.172.236-19 e 
RG nº M.11.672.460 (Presidente).

II. Sra. Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-00 e 
RG nº 7.640.082 (Secretária).

III. Sr. Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e 
RG nº MG 14.749.567 (Membro).

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos 
membros acima:

I. Sra. Aline Costa Pereira, CPF nº 077.088.146-77 e RG 
nº 14.808.206 (Presidente).

II. Sra. Micia Miriam de Abreu Alves Bezerra, CPF nº 
098.920.426-03 e RG nº MG 15.302.620 (Secretária).

III. Sr. Daiana Ferreira da Silva Santos, CPF nº 
087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 639   -   DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Designa para função gratificada e dá outras providên-

cias.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o 
anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado 
pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de junho de 1990, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica designada a servidora PAMELA DE PAU-
LA REZENDE, para o exercício da função de Encarregada do Servi-
ço de Gestão de Recursos Humanos da UPA, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 640   -   DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Designa para função gratificada e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o 
anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado 
pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de junho de 1990, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, 
DECRETA:

 Art. 1º. Fica designada a servidora CRISTIANE 
APARECIDA ALVES, para o exercício da função de Encarregada do 
Serviço de Gestão Médica da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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torna público que:

Aos treze de dezembro de dois mil e dezoito houve rea-
daptação de função da servidora efetiva dos quadros da Fundação, 
Márcia Gomes de Oliveira Felisberto, ocupante do cargo de Educado-
ra Social, e que passou a exercer funções de auxiliar administrativa.

Houve relatório médico apontando, de maneira pormeno-
rizada, um quadro relatado como “definitivo e irreversível” de mu-
dança na capacidade física da servidora, que foi submetida também a 
perícia realizada por médico do trabalho e, posteriormente, a perícia 
realizada pelo IPREMA: todos os profissionais foram uníssonos em 
apontar a necessidade de readaptação da servidora. 

O cargo público de Auxiliar Administrativo com lotação 
na Casa Lar está vago, porque seu titular foi exonerado, a pedido, no 
dia seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, e a portaria de exonera-
ção foi devidamente publicada em 12 de janeiro de 2.022 na edição 
número 0050 do Diário Oficial do Município de Araxá.

Nesse sentido, diante da permanência da limitação na ca-
pacidade física da servidora, diante da vacância do cargo de Auxiliar 

Administrativo com lotação na Casa Lar, diante do fato de que a ser-
vidora já está no exercício das funções de auxiliar administrativa, e 
diante de parecer jurídico que apontou a possibilidade de provimento 
derivado de cargo por readaptação, com consequente vacância do car-
go original, tudo obedecendo às disposições da Lei municipal número 
1.288/74, a Fundação da Criança e do Adolescente decide por:

Artigo 1º Prover, por provimento derivado na modalida-
de readaptação, o cargo vago de Auxiliar Administrativo com lotação 
na Casa Lar, que passa a ser ocupado pela servidora efetiva Márcia 
Gomes de Oliveira Felisberto, nos termos definidos pela lei municipal 
número 1.288/74. 

Artigo 2º Declarar a vacância do cargo público de Educa-
dora Social anteriormente ocupado pela mencionada servidora. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando quaisquer portarias anteriores com ela incompatíveis.

TACIANA PINTO DE ALMEIDA
Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá

Resolução nº 04, de 18 de janeiro de 2022

Dispõe sobre a suspensão temporária das atividades 
nos projetos custeados com recursos do Fundo Municipal dos Di-
reitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI), executados por organiza-
ções da sociedade civil inscritas no Conselho Municipal do Idoso 
de Araxá.

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na 
qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas definições de po-
líticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no 
exercício de suas atribuições legais previstas nas Leis Municipais n.º 
3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Es-
tatuto do Idoso) e n.º 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso).

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mun-
dial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pela COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pela COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei federal n.º 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da COVID 19; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 65 da Lei Com-

plementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações, em 
razão dos efeitos decorrentes da pandemia da covid-19; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme De-
creto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida 
epidemia;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 614, de 05 de janei-
ro de 2022, prorrogou o prazo do Estado de Calamidade Pública no 
Município de Araxá em decorrência da pandemia de Covid-19 até 31 
de março de 2022; 

CONSIDERANDO que apesar do avanço na vacinação 
da grande parcela da população, mas com a proliferação da nova va-
riante da Covid-19, a Ômicron, e da epidemia de gripe, causada pelo 
vírus influenza H3N2, e outras possíveis cepas subsiste a necessidade 
de adoção ou manutenção de medidas emergenciais de enfrentamento 
estabelecidas com base nos indicadores epidemiológicos e de capaci-
dade assistencial; 

CONSIDERANDO o dever do Conselho Municipal do 
Idoso de Araxá de zelar pelos direitos fundamentais da pessoa idosa, 
dentre os quais destacam-se o direito à saúde e à dignidade humana, 
conforme o disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, e no 
artigo 15 da Lei Federal n.º10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). 

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho 
Municipal do Idoso em sessão extraordinária do dia 17/01/2022, reali-
zada em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrôni-
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cas denominado “Skype”, conforme respectiva ata lavrada. 

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam suspensas, por 10 (dez) dias corridos, 
todas as atividades presenciais desenvolvidas nos projetos custeados 
mediante transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
e Proteção do Idoso (FUNDIPI), e executados por organizações da so-
ciedade civil inscritas no Conselho Municipal do Idoso de Araxá, con-
forme termos de fomento celebrados com a Administração Municipal, 
com a finalidade de prevenção ao contágio, uma vez que diminuirá o 
fluxo de pessoas dentro de cada instituição.

Parágrafo primeiro: As organizações da sociedade civil 
deverão dentro de sua realidade promover meios para a manutenção 
do vínculo com o público idoso, ofertando-lhes atividades remotas, 
quando possível, sem prejudicar à execução do projeto, cumprindo-se 
as metas e os objetivos propostos.

Parágrafo segundo: As instituições referidas no artigo 
1º deverão solicitar ao gestor da parceria alterações nos planos de 

trabalho aprovados e em execução nos seus respectivos termos de fo-
mento, desde que sejam solicitadas de forma fundamentada e não haja 
modificação do objeto da parceria pactuado, na forma do artigo 62, 
II, alíneas “a”, “b” e “c”, e artigo 57 da Lei federal n.º 13.019/2014.  

Art. 2º - As entidades de atendimento ao idoso que des-
cumprirem as determinações desta Resolução poderão sofrer sanções 
mediante instauração de procedimento administrativo pela autoridade 
competente do Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelo Ministério Pú-
blico, a requerimento deste Conselho, nos termos dos artigos 59 a 68 
da Lei federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sem prejuízo de 
outras medidas judiciais cabíveis. 

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 18 de janeiro de 2022.

Araxá – MG, 18 de janeiro de 2022.

Victor Hugo Gimenes Fraga
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Preside em Exercício do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO nº. 03, de 18 de janeiro de 2022.

Dispõe sobre a suspensão temporária das atividades 
nos projetos custeados com recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), executados por 
organizações da sociedade civil e órgãos governamentais inscritos 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Araxá. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão delibera-
tivo responsável pela definição das políticas públicas de atendimento 
à criança e ao adolescente no município de Araxá, no uso das atri-
buições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011, e em 
conformidade com o seu Regimento Interno,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mun-
dial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pela COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pela COVID-19;

CONSIDERANDO o disposto na Lei federal n.º 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da COVID 19; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 65 da Lei Com-

plementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações, em 
razão dos efeitos decorrentes da pandemia da covid-19;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme De-
creto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida 
epidemia;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 614, de 05 de janei-
ro de 2022, prorrogou o prazo do Estado de Calamidade Pública no 
Município de Araxá em decorrência da pandemia de Covid-19 até 31 
de março de 2022;

CONSIDERANDO que apesar do avanço na vacinação 
da grande parcela da população, mas com a proliferação da nova va-
riante da Covid-19, a Ômicron, e da epidemia de gripe, causada pelo 
vírus influenza H3N2, e outras possíveis cepas subsiste a necessidade 
de adoção ou manutenção de medidas emergenciais de enfrentamento 
estabelecidas com base nos indicadores epidemiológicos e de capaci-
dade assistencial;

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá em ses-
são extraordinária do dia 17/01/2022, realizada em ambiente virtual 
através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”, 
conforme respectiva ata lavrada. 

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam suspensas, por 15 (quinze) dias corridos, 
todas as atividades presenciais desenvolvidas nos projetos custeados
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mediante transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FMDCA), e executados por organiza-
ções da sociedade civil inscritas no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Araxá, conforme termos de fomento 
celebrados com a Administração Municipal, bem como os projetos 
governamentais, com a finalidade de prevenção ao contágio, uma vez 
que diminuirá o fluxo de pessoas dentro de cada instituição.

Parágrafo primeiro: As organizações da sociedade civil 
e os órgãos da administração pública, deverão dentro de sua reali-
dade promover meios para a manutenção do vínculo com o público, 
ofertando-lhes atividades remotas, quando possível, sem prejudicar à 
execução do projeto, cumprindo-se as metas e os objetivos propostos.

Parágrafo segundo: As instituições referidas no artigo 
1º deverão solicitar ao gestor da parceria alterações nos planos de 
trabalho aprovados e em execução nos seus respectivos termos de fo-
mento, desde que sejam solicitadas de forma fundamentada e não haja 
modificação do objeto da parceria pactuado, na forma do artigo 62, 
II, alíneas “a”, “b” e “c”, e artigo 57 da Lei federal n.º 13.019/2014.  

Parágrafo terceiro: Os órgãos governamentais que ne-
cessitarem excepcionalmente, serão admitidas prorrogações do prazo 

de vigência da execução do referido projeto, sempre que necessárias e 
desde que devidamente justificadas, as quais deverão ser formuladas 
mediante proposta da Secretaria executora, apresentada com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias antes do término do prazo original, 
na forma do art. 4º, inciso I, Resolução nº 17, de 31 de março de 2021.

Art. 2º - As entidades e os órgãos governamentais de 
atendimento à criança e adolescente que descumprirem as determina-
ções desta Resolução poderão sofrer sanções mediante instauração de 
procedimento administrativo pela autoridade competente do Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou pelo Ministério Público, a requerimento 
deste Conselho, nos termos da Lei federal n.º 8.069/1990 (ECA) e Lei 
Municipal nº 6.087/2011, sem prejuízo de outras medidas judiciais 
cabíveis. 

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 18 de janeiro de 2022.

Araxá, 18 de janeiro de 2022.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente

CMAS-ARAXÁ-MG

RESOLUÇÃO N° 01, de 14 de janeiro de 2022.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para que as enti-
dades ou organizações da sociedade civil apresentem os seus Pla-
nos de Ação referentes ao ano de 2022 e os Relatórios de Ativida-
des do ano anterior, conforme estabelecem o art. 13 da Resolução 
CNAS nº 014 de 15 de maio de 2014, e o Art. 1º, da Resolução 
CNAS nº 32, de 19 de abril de 2021; 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ara-
xá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
definição das políticas públicas de Assistência Social no Município;

CONSIDERANDO a Resolução nº 32, de 19 de abril de 
2021, que alterou em caráter excepcional, para 31 de dezembro de 
2021, o prazo do caput do art. 13 da Resolução CNAS nº 14, de 15 
de maio de 2014;

CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros pre-
sentes à sessão ordinária realizada no dia 14 de janeiro de 2022, em 
ambiente virtual, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGA-SE por mais 03 (três) dias úteis 
após a publicação dessa resolução, o prazo para as entidades ou or-
ganizações de Assistência Social inscritas no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Araxá/MG apresentarem:

I – Plano de ação do ano de 2022;

II – Relatório de atividades do ano anterior que evidencie 
o cumprimento do Plano de Ação, destacando informações sobre o 
público atendido e os recursos utilizados, nos termos do inciso III, do 
art. 3º, da Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Araxá – MG, 14 de janeiro de 2022 . 

Maria Celeste de Paula Souza
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

-----------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO N° 02, de 14 de janeiro de 2022.

Dispõe sobre a composição e as atribuições da Comis-
são Especial encarregada de convocar o Fórum Municipal de As-
sistência Social, que tem por objetivo a indicação e a eleição das 
organizações da sociedade civil que comporão o Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social de Araxá para o próximo mandato, 
biênio 2022 – 2024.

O Conselho Municipal de Assistência Social, na quali-
dade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração das 
políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no
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uso das atribuições legais, e em especial as competências 
conferidas pelos artigos 4º a 8º da Lei Municipal n.º 5.210/2008, em 
conformidade com a aprovação do plenário do colegiado em sessão 
extraordinária realizada no dia 14 de janeiro de 2022, em ambiente 
virtual, conforme ata lavrada e assinada no ato;   

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instalada a Comissão Especial para a con-
dução de todos os trabalhos de preparação, organização e condução 
do Fórum Municipal de Assistência Social de Araxá, terá por objetivo 
eleição 06 (seis) representantes da sociedade civil para a composição 
da representação não governamental no Conselho Municipal de As-
sistência Social para o mandato do biênio de 2022 a 2024:

a) Elenice Veloso de Paula;
b) Fernanda Aparecida Marques Negrão;
c) Maria Celeste de Paula;
d) Maria Vicentina Vieira.

Art 2º. Em conformidade com o que estabelece o caput 
deste artigo, compete à Comissão Especial:

I – Publicar o edital de convocação das organizações da 
sociedade civil inscritas no CMAS, fixando datas, horários locais e 
prazo para a inscrição no Fórum;

II – Promover a ampla divulgação do Fórum Municipal 
de Assistência Social com vistas a proporcionar a efetiva participação 

das organizações da sociedade civil;

III – Cuidar das inscrições das organizações da sociedade 
civil e da homologação das mesmas;

IV – Divulgar o edital de convocação e publicar para fins 
de mobilização das organizações da sociedade civil;

V – Providenciar toda a logística necessária para a realiza-
ção do Fórum Municipal de Assistência Social;

VI – Elaborar o Regimento Interno do Fórum Municipal 
de Assistência Social;

VII – Conduzir todos os trabalhos necessários ao longo 
da realização do Fórum Municipal de Assistência Social;

Art. 3º. Todas as deliberações da Comissão Especial 
deverão ser referendadas pelo plenário do CMAS e publicadas no 
DOMA em forma de Resolução.  

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.  

Araxá – MG, 14 de janeiro de 2022. 

Maria Celeste de Paula Souza
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social


		2022-01-19T18:18:14-0300
	EURICO HELIO DA SILVA




