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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 028
EM  12 DE JULHO DE 2022

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA

JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA, 
Procurador Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:

Determinar a instauração de Sindicância pela comissão 
nomeada nos termos do Decreto Nº 356 de 06 de julho de 2021, para 
fins de apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 007/2022. 

Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira
Procurador Geral do Município

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 12 de Julho de 2022.

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

PORTARIA Nº 029
EM  12 DE JULHO DE 2022

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA

JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA, 
Procurador Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:

Determinar a instauração de Sindicância pela comissão 
nomeada nos termos do Decreto Nº 356 de 06 de julho de 2021, para 
fins de apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 008/2022. 

Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira
Procurador Geral do Município

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 12 de Julho de 2022.

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

PORTARIA Nº 008/2022 – SMS – REDE DE URGÊN-
CIA E EMERGÊNCIA -  MUNICÍPIO DE ARAXÁ - MG

Dispõe sobre a Política Municipal da Rede de Urgência e 
Emergência em âmbito municipal e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de

SECRETARIA DE SAÚDE
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suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro 
no que dispõe a Lei Orgânica Municipal, estabelece:

CONSIDERANDO a Constituição Federal, artigo 196, 
onde a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e ser-
viços para sua promoção, proteção e recuperação. 

CONSIDERANDO o conceito amplo de saúde que di-
recione a intervenção e resposta às necessidades de saúde, atuando 
desde a promoção e prevenção, passando pelo diagnóstico, monito-
ramento e tratamento, mas também recuperação conforme dispõe o 
artigo 2º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n° 3 de 
28/09/2017 e Portaria MS/GM de 4279/2010, que trata sobre a Rede 
de Atenção à Saúde definida como arranjos organizativos de ações e 
serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que inte-
gradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscando garantir a integralidade do cuidado, promovendo a integra-
ção sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de aten-
ção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem 
como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, 
equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica, buscan-
do um pacto cooperativo entre as instâncias de gestão e governança 
do sistema para garantir os investimentos e recursos necessários a esta 
mudança.

CONSIDERANDO que o atendimento aos usuários 
com quadros agudos deve ser prestado por todas as portas de entra-
da dos serviços de saúde do SUS, possibilitando a resolução integral 
da demanda ou transferindo-a, responsavelmente, para um serviço de 
maior complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, 
organizado em redes regionais de atenção às urgências enquanto elos 
de uma rede de manutenção da vida em níveis crescentes de comple-
xidade e responsabilidade.

CONSIDERANDO que para organizar uma rede que 
atenda aos principais problemas de saúde dos usuários na área de ur-
gência é necessário considerar o perfil epidemiológico de Araxá, onde 
se evidencia, segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde 
da Secretaria de Saúde de Araxá, predominância de mortalidade em 
doenças do aparelho circulatório, seguido pelas neoplasias e doenças 
respiratórias. 

CONSIDERANDO a morbidade hospitalar, segundo da-
dos do TABNET, sistema de informação do Ministério da Saúde, no 
ano de 2019, com predominância das relacionadas às causas externas, 
seguida de doenças do aparelho digestivo e doenças do aparelho cir-
culatório.

CONSIDERANDO o alto custo socioeconômico, além 
dos sofrimentos enfrentados pelas pessoas acometidas por acidentes 
de trânsito, violências e doenças cardiovasculares no Brasil e a ne-
cessidade de intervir de forma mais organizada e efetiva sobre estas 
doenças e agravos.

CONSIDERANDO a Portaria n° 737/GM/MS, de 16 de 
maio de 2001, que institui a Política Nacional de Redução da Morbi-
mortalidade por Acidentes e Violências.

CONSIDERANDO a Portaria n° 344/GM/MS, de 19 de 
fevereiro de 2002, que institui o Projeto de Redução da Morbimorta-
lidade por Acidentes de Trânsito - Mobilizando a Sociedade e Promo-
vendo a Saúde.

CONSIDERANDO a Portaria n° 2048/GM/MS, de 05 

de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e 
emergências.

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.097/GM/MS, de 22 
de maio de 2006, que define o processo da Programação Pactuada 
e Integrada da Assistência à Saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.559/GM/MS, de 1º de 
agosto de 2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS.

CONSIDERANDO a Portaria n° 648/GM/MS, de 28 de 
março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.

CONSIDERANDO a Resolução SES/MG 7.829, de 05 
de novembro de 2021, que estabelece as atualizações das diretrizes 
para organização do Programa Rede Resposta às Urgências e Emer-
gências no âmbito da Política de Atenção Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais.

CONSIDERANDO a Deliberação CIB-SUS/MG n° 
3.535, de 22 de setembro de 2021, que aprova a alteração da Delibe-
ração CIB-SUS/MG n° 3.474, de 21 de julho de 2021, que aprova o 
Plano de Ação Regional da Rede de atenção às Urgências da Macror-
região do Triângulo Sul, no âmbito do Sistema Único de Saúde do 
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

CONSIDERANDO o Decreto n° 7.508, de 28 de junho 
de 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde, 
em seu artigo 9° parágrafo único, os entes federativos poderão abrir 
novas portas de entradas conforme justificativa técnica.

CONSIDERANDO o avanço nestes últimos anos no pro-
cesso de implementação do SUS no Brasil, mas também a evidente 
necessidade de superar a fragmentação das ações e serviços de saúde 
e qualificar a gestão do cuidado, conforme caminho apontado na Por-
taria n° 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que prioriza a 
organização e implementação das RAS no país.

CONSIDERANDO a necessidade prover atendimento de 
qualidade à população de Araxá, incluindo o atendimento ágil e reso-
lutivo das urgências e emergências, dando oportunidade ao cidadão 
de receber a atenção oportuna de acordo com a capacidade instalada 
das respectivas unidades.

CONSIDERANDO o perfil dos pacientes que procuram 
a Unidade de Pronto Atendimento Alzira Duarte com 52,42% dos 
atendimentos verdes e azuis, faz-se necessário criar novas unidades 
ambulatoriais 24 horas para este perfil de pacientes visando dar maior 
qualidade na Unidade de Pronto Atendimento.

CONSIDERANDO a Lei Municipal 7.791 de 04 de maio 
de 2022.

Art. 1° Esta Portaria institui a Política Municipal de Aten-
ção às Urgências e às Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Município de Araxá-MG. 

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES DA REDE DE

ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS

Art. 2° Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às 
Urgências:

I - ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos 
demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, 
contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e ne-
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cessária aos diferentes agravos;

II - garantia da universalidade, equidade e integralidade 
no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, 
psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (trauma-
tismos, violências e acidentes);

III - regionalização do atendimento às urgências com ar-
ticulação das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços 
de saúde;

IV - humanização da atenção garantindo efetivação de 
um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de 
saúde;

V - garantia de implantação de modelo de atenção de ca-
ráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, insti-
tuído por meio de práticas clinicas cuidadoras e baseado na gestão de 
linhas de cuidado;

VI - articulação e integração dos diversos serviços e equi-
pamentos de saúde, constituindo redes de saúde com conectividade 
entre os diferentes pontos de atenção;

VII - atuação territorial, definição e organização das regi-
ões de saúde e das redes de atenção a partir das necessidades de saúde 
destas populações, seus riscos e vulnerabilidades específicas;

VIII - atuação profissional e gestora visando o aprimora-
mento da qualidade da atenção por meio do desenvolvimento de ações 
coordenadas, contínuas e que busquem a integralidade e longitudina-
lidade do cuidado em saúde;

IX - monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços 
através de indicadores de desempenho que investiguem a efetividade 
e a resolutividade da atenção;

X - articulação interfederativa entre os diversos gestores 
desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada;

XI - participação e controle social dos usuários sobre os 
serviços;

XII - fomento, coordenação e execução de projetos estra-
tégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter 
urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de 
calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir 
da construção de mapas de risco regionais e locais e da adoção de 
protocolos de prevenção, atenção e mitigação dos eventos;

XIII - regulação articulada entre todos os componentes da 
Rede de Atenção às Urgências com garantia da equidade e integrali-
dade do cuidado; e

XIV - qualificação da assistência por meio da educação 
permanente das equipes de saúde do SUS na Atenção às Urgências, 
em acordo com os princípios da integralidade e humanização.

Art. 3º Fica organizada, no âmbito do município, a Rede 
de Atenção às Urgências e Emergências.

§ 1 º. A organização da Rede de Atenção às Urgências 
tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saú-
de, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral 
aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de 
saúde, de forma ágil e oportuna.

§ 2º. A Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

deve ser implementada, gradativamente, em todo território municipal, 
respeitando-se critérios epidemiológicos e de densidade populacional.

§ 3º. O acolhimento com classificação do risco, a qualida-
de e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos 
fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem 
ser requisitos de todos os pontos de atenção.

§ 4º. A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas 
de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.

Art. 4º A Rede de Atenção às Urgências é constituída pe-
los seguintes componentes:

I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;

II - Atenção Básica em Saúde;

III - Atenção Domiciliar

IV - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 
192)/Central de Ambulância

V - Gestão de Leitos

VI - Conjunto de Serviços de Urgência Ambulatoriais/ 
24 Horas

VII - Portas Hospitalares de Urgência,

VIII - Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h);

IX – Hospitalar.

CAPÍTULO II
DOS COMPONENTES DA REDE DE ATENÇÃO

ÀS URGÊNCIAS E SEUS OBJETIVOS

Art. 5º O Componente Promoção, Prevenção e Vigilân-
cia à Saúde têm por objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento 
de ações de saúde e educação permanente voltadas para a vigilância e 
prevenção das violências e acidentes, das lesões e mortes no trânsito e 
das doenças crônicas não transmissíveis, além de ações intersetoriais, 
de participação e mobilização da sociedade visando à promoção da 
saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde.

Art. 6º O Componente Atenção Básica em Saúde tem por 
objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e respon-
sabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em am-
biente adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos 
de atenção, quando necessário, com a implantação de acolhimento 
com avaliação de riscos e vulnerabilidades.

Art. 7º O Componente Porta de Entrada Hospitalar tem 
por objetivo são unidades de urgência instaladas em hospitais gerais 
aptas a fazerem atendimentos de urgência e emergência.

Parágrafo único. Fica estabelecido que Associação de 
Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá irá com-
por o item estabelecido no caput. (Anexo Único, Deliberação CIB-
-SUS/MG n/ 3.535, de 22 de setembro de 2021).

Art. 8º O Componente Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192)/Central de Ambulância tem como objetivo 
chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saú-
de (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátricas, 
psiquiátricas, entre outras) que possa levar a sofrimento, sequelas ou 
mesmo à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/ou trans-
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porte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado 
e integrado ao SUS.

§ 1º. Fica estabelecido que a Central de Ambulância de 
Araxá irá compor o item estabelecido no caput. 

§ 2º. O Componente de que trata o caput deste artigo 
pode se referir a atendimento primário quando o pedido de socorro 
for oriundo de um cidadão ou de atendimento secundário quando a 
solicitação partir de um serviço de saúde no qual o paciente já tenha 
recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro 
de urgência apresentado, mas que necessita ser conduzido a outro ser-
viço de maior complexidade para a continuidade do tratamento.

§ 3º. O SAMU de Araxá será regionalizado com base em 
Uberaba/MG, localizando em nosso território uma Unidade de Su-
porte Avançado – USA, com previsão de implementação para o ano 
de 2023.

Art. 9° O Componente Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas está assim 
constituído:

§ 1º. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 h) e 
o conjunto de Serviços de Urgência 24 Horas não hospitalares devem 
prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometi-
dos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica e prestar 
primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, 
estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica ini-
cial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de encami-
nhamento a serviços hospitalares de maior complexidade.

§ 2º. UPA Alzira Duarte – Porta de entrada para atendi-
mentos clínicos e psiquiatria. Transição em 2022, deixando de aten-
der o Trauma.

§ 3º. UNINORTE – Unidade de Atendimento Ambulato-
rial 24 horas – Pacientes Clínicos classificados como verde e azul no 
Protocolo de Manchester, responsável por fazer o contra-referencia-
mento com a Atenção Primária. 

§ 4º. UNILESTE - Unidade de Atendimento Ambulatorial 
24 horas Unidade de Atendimento Ambulatorial 24 horas – Pacientes 
Clínicos classificados como verde e azul no Protocolo de Manches-
ter, responsável por fazer o contra-referenciamento com a Atenção 
Primária.

§ 5º. SERVIÇO ODONTOLOGICO – Atendimento de-
manda espontânea de todos os pacientes com dor aguda, dor modera-
da persistente, restauração deslocada e outra situação em que o cirur-
gião dentista entender necessário.

Art. 10° O Componente Hospitalar será constituído pe-
las Portas Hospitalares de Urgência, pelas enfermarias de retaguarda, 
pelos leitos de cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstico por 
imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias.

Art. 11° O Componente Atenção Domiciliar é compre-
endido como o conjunto de ações integradas e articuladas de promo-
ção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, que 
ocorrem no domicílio, constituindo-se nova modalidade de atenção à 
saúde que acontece no território e reorganiza o processo de trabalho 

das equipes, que realizam o cuidado domiciliar na atenção primária, 
ambulatorial e hospitalar.

§ 1º. Fica estabelecido que o Serviço de Atenção Domi-
ciliar de Araxá – PIID – EMAD tipo I irá compor o item estabelecido 
no caput. (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar) (Anexo 
Único, Deliberação CIB-SUS/MG n/ 3.535, de 22 de setembro de 
2021).

§ 2º. Fica estabelecido que o Serviço de Atenção Domici-
liar de Araxá- EMAP irá compor o item estabelecido no caput.(Equi-
pe Multiprofissional de Apoio) (Anexo Único, Deliberação CIB-SUS/
MG n/ 3.535, de 22 de setembro de 2021).

ANEXO I

São Hospitais Contratados em caráter complementar con-
forme Processo Licitatório:

1) Associação de Assistência Social da Santa Casa de 
Misericórdia de Araxá

- Habilitação de 06 novos leitos de UTI (Anexo Único, 
Deliberação CIB-SUS/MG n/ 3.535, de 22 de setembro de 2021).

- Qualificação de 08 leitos de UTI Existentes (Anexo Úni-
co, Deliberação CIB-SUS/MG n/ 3.535, de 22 de setembro de 2021).

- Habilitação de Centro de atendimento de Urgência 
aos pacientes de AVC (Anexo Único, Deliberação CIB-SUS/MG n/ 
3.535, de 22 de setembro de 2021).

2) Obras Assistenciais Casa do Caminho

- Qualificação de 05 leitos de UTI Existentes (Anexo Úni-
co, Deliberação CIB-SUS/MG n/ 3.535, de 22 de setembro de 2021).

- Habilitação de 15 Leitos de Cuidados Prolongados 
(Anexo Único, Deliberação CIB-SUS/MG n/ 3.535, de 22 de setem-
bro de 2021).

 

] 

SANTA CASA 
Leito  Quantidade 

UTI Tipo II 16 
Cirurgia 
Geral 16 
Clinica 
Geral 20 
Obstetricia 08 
Pediatrico 09 
TOTAL 69 
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CASA DO CAMINHO 
Leito  Quantidade 

UTI Tipo II 07 
Cirurgia 
Geral 12 
Clinica 
Geral 20 
CRONICOS 65 

TOTAL 104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Melhoramentos Dom Bosco

DOM BOSCO 
Leito  Quantidade 

UTI Tipo II 3 
Cirurgia 
Geral 7 
Clinica 
Geral 2 

TOTAL 12 
 

ANEXO II 
DO ORGANOGRAMA 

 
ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO – REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – ARAXÁ/MG 

 

COORDENAÇÃO ATENÇÃO 
SECUNDÁRIA/ESPECIALIZADA 

Coordenação de RH 
da Rede de Urgência 

e Emergência 

Coordenação 
Administrativo 
Financeiro dos 

Médicos 

Coordenação 
Administrativo das 

Unidades 
Ambulatoriais 24 horas 

Coordenação da 
UPA 

Coordenação dos 
Hospitais -

Assistencial e 
Administrativo 

Gestão de leitos 

Coordenação 
Central de 

Ambulância 

PORTARIA Nº 009 - SMS, DE 14 DE JULHO DE 
2022.

Altera a Portaria nº 023, de 02/12/2019, publicada no 
DOMA em 20/12/2019, que designa para a Função de Auditores 
Municipais do SUS – Sistema Único de Saúde, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Araxá/MG

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, RESOL-
VE: 

Art. 1º - CONSIDERANDO o DECRETO Nº 1.651, DE 
28 DE SETEMBRO DE 1995, do Presidente da República, que regu-
lamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único 
de Saúde; 

CONSIDERANDO A LEI Nº 8.689, DE 27 DE JULHO 
DE 1993, que dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de As-
sistência Médica da Previdência Social (Inamps) e dá outras provi-
dências; 

CONSIDERANDO A LEI FEDERAL Nº 8.080, DE 19 
DE SETEMBRO DE 1990, que dispõe sobre as condições para a pro-
moção proteção e recuperação da saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes e dá outras providencias; 

CONSIDERANDO A DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG 
Nº 2.194, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015, que aprova o regramento 
a ser observado pelos municípios que desejarem assumir gestão dos 
prestadores; 

CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL 5.724, DE 14 
DE ABRIL DE 2010, que institui o sistema de regulação, controle, 
avaliação e auditoria na estrutura organizacional da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. 

Art. 2º - Ficam nomeados para as funções de Auditores 
Municipais do SUS – Sistema Único de Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Araxá/MG. 

CAMILA ROBERTO DA COSTA BORGES CAIXETA, 
enfermeira, inscrita no COREN sob o número 98.388, portadora do
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CPF: 033.651.366-65 e Cartão Nacional do SUS: 125840609830001. 
Coordenadora da Equipe; 

CARLOS HERÁCLITO RAMIREZ E DOLGA, médico, 
inscrito no CRM sob o número 29.817, portador do CPF: 731.418.446-
15 e Cartão Nacional do SUS: 123704220780008; 

VANESSA HELENA DA SILVA, fisioterapeuta, inscrita 
no CREFITO sob o número 119.351, portadora do CPF: 079.690.626-
28 e Cartão Nacional do SUS: 980016294425013.

ADAUTO CÉSAR DOS REIS, enfermeiro, inscrito no 
COREN sob o número 273.343, portador do CPF: 090.600.626-04 e 
Cartão Nacional do SUS 705002066394055. 

Art. 3º - Fica determinado que funções dos auditores, de-
vem obrigatoriamente respeitar inteiro teor das legislações vigentes 
em epígrafe, além das atribuições e competências, abaixo elencadas:

I - Realização de auditorias programadas em serviços de 
saúde do SUS para verificar a conformidade dos serviços e da aplica-
ção dos recursos à legislação em vigor, a propriedade e a qualidade 
das ações de saúde desenvolvidas e os custos dos serviços; 

II - Elaboração de relatórios de auditoria informando a 
Administração sobre as irregularidades detectadas e propondo a apli-
cação de medidas técnicas corretivas; 

III - Emissão de pareceres conclusivos, visando à melho-
ria da qualidade dos serviços prestados; 

IV - Realização de auditorias especiais em caso de denún-
cias que envolvam os serviços de saúde do SUS, mediante a apuração 
dos fatos, emitir parecer conclusivo e sugerir a aplicação de medidas 
técnicas corretivas; 

V - Realização de auditorias programadas e especiais nos 
órgãos e entidades municipais integrantes do SUS ou a ele convenia-
dos, para verificar a conformidade do funcionamento, da organização 
e das atividades de controle e avaliação à legislação em vigor, me-
diante a emissão de parecer conclusivo; 

VI - Análise de relatórios gerenciais dos sistemas de pa-
gamento do SUS, do Município de Araxá/MG e dos prestadores de 
serviços sob orientação dos coordenadores técnicos e emitir parecer 
conclusivo; 

VII - Proposição de medidas técnicas corretivas, quando 
couber. 

Cumpra-se e publique. 

Araxá, 14 de julho de 2022.

CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG 
Aviso de Intenção de Adesão à Ata de Registro de Pre-

ços

Pregão Eletrônico N.º 17/2022 - SRP Ata de Registro de 

Preços nº: 49/2022 Autos N. º 21.0.000021043-6, UASG: 925814, 
Contrato nº 200/2022. do Tribunal de Justiça do Estado do Tocan-
tins, firmado com a empresa Safetec Informática LTDA. A Prefeitu-
ra Municipal, torna público o interesse em aderir à Ata em epígrafe, 
para a contratação de empresa para prestação de serviços de solução 
integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nu-
vem (Cloud Computing) incluindo serviços de instalação, integração, 
migração e treinamento em atendimento a Secretaria Municipal de 
Fazenda, Planejamento e Gestão, perfazendo assim um total de R$ 
312.930,00 (trezentos e doze mil, novecentos e trinta reais) sendo este 
o valor final a ser contratado no processo de Adesão. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Remarcação de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.109/2022. 
Processo: 154/2022. 

O Município, comunica aos interessados que em virtude 
de suspensão para readequação técnica do edital, fica designada nova 
data de acolhimento das propostas dia 15/07/2022 à partir das 08:00 
horas até 28/07/2022 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Pre-
ços e Início da sessão de disputa de preços dia 28/07/2022 às 08:35 
horas, para contratação de empresa especializada para serviços de de-
sintetização, desratização, higienização e limpeza de caixas d’água, 
caixas de gordura, fossas sépticas e calhas, desentupimento de pias, 
redes de esgoto e lavatórios, com fornecimento de mão de obra, nas 
diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá – MG. Edital 
disponível: 15/07/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

13/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico nº 09.119/2022. 
Processo 170/2022. 

O Município torna público contratação de empresa espe-
cializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e 
mão de obra para redefinição das rotatórias Avenida Washington Bar-
celos com Avenida dr. Danilo Cunha e Avenida Wilson Borges com a 
rua Belo Horizonte e adequação da rotatória da Avenida Washington 
Barcelos com a rua Padre Vicente Priant, no município de Araxá/MG. 
Acolhimento das propostas 19/07/2022 a partir das 08:00 horas até 
01/08/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início 
da sessão de disputa de preços dia 01/08/2022 às 09:05 horas. Local: 
www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.
licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 19/07/2022. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

13/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico nº 09.117/2022. 
Processo 166/2022. 

O Município torna público contratação de empresa espe-

SETOR DE LICITAÇÕES
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cializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e 
mão de obra para execução de obra de desvio de drenagem pluvial 
na rua Argentina de Oliveira Ferreira no Bairro Fertiza, no Municí-
pio de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 14/07/2022 a partir das 
08:00 horas até 27/07/2022 às 08:30 horas; Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 27/07/2022 às 
08:35 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponí-
vel nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 
14/07/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

11/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico nº 09.118/2022. 
Processo 169/2022. 

O Município torna público a aquisição de ferramentas e 
materiais de consumo para atender as atividades das diversas secreta-
rias do Município de Araxá – MG e órgãos conveniados. Acolhimen-
to das propostas 15/07/2022 a partir das 08:00 horas até 28/07/2022 
às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão 
de disputa de preços dia 28/07/2022 às 09:05 horas. Local: www.li-
citanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.
com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 15/07/2022. Setor de Licita-
ções: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

13/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Revogação
Pregão Eletrônico 09.094/2022
Processo: 130/2022. 

Fica revogado o processo licitatório em epígrafe confor-
me motivos insertos no processo. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

30/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.077/2022. 
Processo 105/2022. 

O Município e Delta Shop Distribuidora de Produtos 
Hospitalares LTDA, valor global: R$ 516,00; Dental BH Brasil Co-
mércio de Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli, valor global: 
R$ 17.666,50; Dental Conceito Comércio de Produtos Odontológicos 
Médicos Hospitalares EIRELI, valor global: R$ 113.292,80; Diprom 
– Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais LTDA, va-
lor global: R$ 9.855,20; Duarte Dental Eireli ME, valor global: R$ 
173.119,30; Edilson Aparecido da Silva ME 013.574.006-16, valor 
global: R$ 6.510,00; F V P Coelho ME, valor global: R$ 3.146,00; 
Odontosul LTDA EPP, valor global: R$ 10.430,86; firmam aquisição 

de instrumentais e materiais odontológicos que serão destinados ao 
atendimento de pacientes, em Atenção Básica, Alta e Média Com-
plexidade (CEO – Centro de Especialidades Odontológicas) na rede 
do SUS da Prefeitura Municipal de Araxá e Microrregião. Prazo de 
vigência: 31/12/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

07/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato
Pregão Eletrônico 09.091/2022. 
Processo 126/2022. 

O Município e Info Direct Comercial LTDA ME, valor 
global: R$ 1.800,00; Ludmila Aparecida de Souza 09510553646, va-
lor global: R$ 12.170,00, firmam aquisição de materiais de consumo e 
equipamentos permanentes para atender ao plano de trabalho do pro-
jeto “TV Araxá Educa” – Resolução n.18 de 03/05/2021 e resolução 
n.50 de 15/12/2021, por meio da Secretaria Municipal de Educação de 
Araxá-MG. Prazo de vigência: 23/10/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

23/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.097/2022. 
Processo 263/2022. 

O Município e Rosana Reis de Oliveira 04247054600, 
valor global: R$ 68.000,00, firmam contratação de empresa especia-
lizada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão 
de obra para reforma do Prédio (onde funcionará a sede do PROCON) 
situado na Praça Coronel José Adolfo nº28, Bairro Centro no Municí-
pio de Araxá - MG. Prazo de vigência: 28/11/2022. Prazo de execu-
ção: R$ 28/08/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

28/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.099/2022. 
Processo 137/2022. 
Contrato: 266/2022. 

O Município e Natália Banhos ME, valor global: R$ 
38.890,29; firmam aquisição de equipamentos de combate a incêndio 
(extintores) e recargas, conforme condições, quantidades, exigências 
e quantitativos estabelecidos neste instrumento, nas diversas Secre-
tarias, departamentos e unidades da Prefeitura Municipal de Araxá 
- MG e órgãos conveniados. Prazo de vigência: 31/12/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

30/06/2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.101/2022. 
Processo 142/2022. 

O Município e Wama Produtos para Laboratório LTDA, 
valor global: R$ 227.700,00, firmam aquisição de kit para determi-
nação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue por método 
imunocromatográfico, em amostras de sangue total, soro ou plasma 
humano para atender aos usuários do SUS através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Município de Araxá – MG. Prazo de vigência: 
31/12/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

06/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo
Pregão Eletrônico 09.024/2022. 
Processo: 34/2022. 
Contrato: 60/2022. 

O Município e Abasantos Distribuidora LTDA, firmam 
aditivo de preço ao contrato, passando o valor do item 1 – fralda geriá-
trica descartável adolescente/juvenil. Peso: 20 a 33kg de R$ 1,56 para 
R$ 1,63. Item 2 – fralda geriátrica descartável médio. Peso: 40 a 70kg 
de R$ 1,50 para R$ 1,72. Item 3 – fralda geriátrica descartável extra-
grande. Peso: a partir de 85kg de R$ 1,87 para R$ 2,04. Item 4 – fralda 
geriátrica descartável tamanho grande de R$ 1,70 para R$ 1,95. Item 
5 – fralda geriátrica descartável tamanho pequeno. Peso: 30 a 40kg de 
R$ 1,46 para R$ 1,55, com consequente alteração do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

28/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo
Pregão Eletrônico 09.034/2022
Processo: 45/2022. 
Contrato: 75/2022. 

O Município e Laticínio Taquari LTDA, firmam aditivo 
de preço ao contrato, passando o valor do item 1 – Leite Pasteurizado 
Padronizado, integral – 1 litro de R$ 3,64 para R$ 5,34, com conse-
quente alteração do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

07/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Pregão Eletrônico 09.042/2021. 
Processo: 51/2021. 
Contrato: 138/2021. 

O Município e José Roberto Chaves 71884637604, fir-
mam aditivo de preço ao contrato, passando o valor da prestação 

de serviços de limpeza completa de piscina de R$ 2.680,00 para R$ 
3.773,80, com consequente alteração do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

06/07/2022.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo
Pregão Eletrônico 09.001/2022
Processo: 01/2022. 
Contrato: 16/2022. 

O Município e HZ Engenharia e Construções LTDA, fir-
mam aditivo de decréscimo de 1,988% do valor contratado e conse-
quente alteração do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

13/05/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Concorrência 03.003/2021. 
Processo: 151/2021. 
Contrato: 75/2022. 

O Município e Vecol Terraplanagem e Pavimentação 
LTDA, firmam aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro no valor 
total de R$ 756.459,40, com consequente alteração do valor contra-
tado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

14/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Concorrência 03.004/2020. 
Processo: 104/2020. 
Contrato: 378/2020. 

O Município e Falk Construtora LTDA, firmam aditivo 
de reajuste de preços no valor total de R$ 1.278.134,67, com conse-
quente alteração do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

14/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Concorrência 03.004/2020. 
Processo: 104/2020. 
Contrato: 378/2020. 

O Município e Falk Construtora LTDA, firmam aditivo de 
reequilíbrio econômico-financeiro no valor total de R$ 1.055.852,84, 
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com consequente alteração do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

24/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Dispensa 04.009/2019. 
Processo 97/2019. 
Contrato: 211/2019. 

O Município e Andre Luis Nogueira, firmam aditamento 
ao contrato celebrado 01/07/2019, com prazo de vigência: 01/11/2022, 
com reajuste e consequente alteração do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

01/07/2019. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação 

04.025/2022. 
Processo: 144/2022. 

Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Mu-
nicípio quanto ao enquadramento legal da contratação da empresa, 
entendendo possível a realização da mesma no dispositivo legal pre-
visto no artigo 24, II da Lei de Licitações e Contratos da Dispensa 
de Licitação. Ratifico a condição de Dispensa de Licitação para con-
tratação de empresa Leandro Gonçalves Correia 96655950597, para 
contratação de empresa de consultoria especializada, para ministrar 
curso de capacitação de segurança da aviação civil (AVSEC) para 
servidores que atuam no canal de inspeção de passageiros e baga-
gens do Aeroporto Romeu Zema, conforme Regulamento Brasileiro 
e Aviação Civil – RBAC 107 da Agência Nacional de Aviação Civil 
– ANAC, valor total de R$ 16.362,32 (dezesseis mil, trezentos e ses-
senta e dois reais e trinta e dois centavos). 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

20/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato Dispensa de Licitação 

04.025/2022. 
Processo: 144/2022. 
Contrato: 255/2022. 

Objeto: O Município e a empresa Leandro Gonçalves 
Correia 96655950597 (CNPJ: 33.968.985/0001-00), no valor de R$ 
16.362,32 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e 
dois centavos), firmam a contratação de empresa de consultoria espe-
cializada, para ministrar curso de capacitação de segurança da aviação 
civil (AVSEC) para servidores que atuam no canal de inspeção de 
passageiros e bagagens do Aeroporto Romeu Zema, conforme Regu-
lamento Brasileiro e Aviação Civil – RBAC 107 da Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC. Prazo de vigência: até 31/10/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

20/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Extrato de Ratificação de Dispensa 04.027/2022. 
Processo: 155/2022. 

Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de 
solicitação de locação de imóvel situado na Rua Sebastião Ferreira 
Pinto, nº 895, bairro Ana Pinto de Almeida, em atendimento à Secre-
taria Municipal de Saúde, com início em 01/07/2022 à 30/06/2023, 
destinado ao funcionamento do Estratégia de Saúde da Família (ESF 
Ana Pinto), cujas necessidades de instalação e localização condicio-
nam a sua escolha, com valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais) mensais. Ratifico a condição de Dispensa enquadrando-a nos 
dispositivos legais previstos no art. 24, X, da Lei de Licitações e Con-
tratos. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

26/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Extrato de Contrato. 
Dispensa de Licitação 04.027/2022. 
Processo: 155/2022. 
Contrato: 264/2022. 

O Município e o locador Sr. Edson Ferreira de Castro, 
contratam entre si a locação de imóvel localizado na Rua Sebastião 
Ferreira Pinto, nº 895, Bairro Ana Pinto de Almeida, Araxá/MG, des-
tinado ao funcionamento do Estratégia de Saúde da Família (ESF Ana 
Pinto), com valor mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) 
mensais. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

26/06/2022. 

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

FICA REPUBLICADA A LEI MUNICIPAL Nº 
7.838/2022, DISPONIBILIZADA NO DOMA Nº 142 DO DIA 
12/07/2022, PARA RETIFICAR ERRO NA REDAÇÃO DO AR-
TIGO 3º

LEI Nº 7.838   -   DE 07 DE JULHO DE 2022

Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá ou-
tras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 
abrir Crédito Adicional Suplementar, até o valor de R$ 39.800.000 
(trinta e nove milhões oitocentos mil reais), objetivando a alteração 
das seguintes unidades orçamentárias: 

a - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADO-
LESC - 6.000.000,00

GABINETE DO PREFEITO
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b - SECRETARIA MUNIC AGRICULTURA E PE-
CUÁRIA - 4.150.000,00

c - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 5.650.000,00

d - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  
13.000.000,00

e - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
4.000.000,00

f - SEC MUNIC OBRAS PUBL E MOBILIDADE URB 
- 3.000.000,00

g - FUNDO MUN DOS DIREITOS E PROT. DO IDOSO 
- 3.000.000,00

h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -  
 1.000.000,00

Parágrafo único. Para fazer face as despesas previstas 
no caput, fica o poder executivo autorizado a utilizar os recursos pro-
venientes do superávit financeiro apurado no exercício anterior nas 
seguintes fontes de recursos, respectivamente:

a - Fonte 2.000.000.000  6.000.000,00
b - Fonte 2.008.008.008  3.150.000,00
      Fonte 2.000.000.000  1.000.000,00
c - Fonte 2.059.059.059  3.000.000,00
      Fonte 2.023.023.023     650.000,00
      Fonte 2.000.000.000  2.000.000,00
d - Fonte 2.000.000.000                    13.000.000,00
e - Fonte 2.000.000.000  4.000.000,00
f - Fonte 2.000.000.000  3.000.000,00
g - Fonte 2.000.000.000  3.000.000,00
h - Fonte 2.000.000.000  1.000.000,00

Art. 2º. O limite previsto no inciso I do artigo 8º da Lei nº 
7690 de 17 de dezembro de 2021, fica acrescido de mais 5,0% (cinco 
por cento) do valor do orçamento, nos termos do art. 43 da Lei nº. 
4.320/64.

Parágrafo único. Consideram-se recursos, para o fim 
deste artigo, desde que não comprometidos, os previstos nos incisos I, 
II, III e IV, do parágrafo 1.º, do artigo 43 da lei nº 4.320/64.

Art. 3º. O Executivo deverá encaminhar ao Legislativo 
cópia de todos os Decretos que efetivarem a utilização dos critérios 
adicionais autorizados pela presente Lei, para o que terá prazo de 30 
(trinta) dias da expedição do respectivo ato.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.840   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Valter José da Silva – Valtinho da Farmácia, com a 
graça de Deus aprova, e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1°. Fica denominada RUA JOSÉ ALBERTO 

CARNEIRO, a atual Rua 05, do Loteamento Villagio Jardim, nesta 
cidade.  

Art. 2°. O Senhor Prefeito mandará afixar placas 
denominativas em locais próprios.

Art. 3°. Revogadas as disposições em contrário, entrando 
esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.841   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Pastor Moacir Santos, com a Graça de Deus aprova e 
eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada RUA JOÃO BATISTA AL-
VES, a atual Rua 6 (Seis) do Loteamento Monte Carlo I.

Art. 2º. O Senhor Prefeito mandará afixar placas denomi-
nativas em locais próprios.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.842   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito especial 
no valor de R$ 9.555.778,60 (nove milhões quinhentos e cinquenta 
e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) no 
orçamento do Fundo Municipal de Educação, visando a criação da 
atividade MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SECRETA-
RIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB.

Parágrafo único. Para fazer face ao crédito autorizado no 
caput utilizar-se-ão recursos de excesso de arrecadação proveniente 
ao convênio nº 1261001285/2022/SEE.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a in-
clusão no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária para o 
exercício de 2022 para ajustes necessários visa a inclusão do projeto 
autorizado pelo artigo 1.º desta Lei.

Parágrafo único. Fica autorizado a suplementação das 
dotações orçamentárias abertas por esta lei, nos termos do art. 43 da 
Lei Federal n 4320/64.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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LEI Nº 7.843   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento com a Associação dos Corredores de Rua de Araxá - ACO-
RA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar 
Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO DOS CORREDO-
RES DE RUA DE ARAXÁ - ACORA, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.105.863/0001-09, no sentido de conceder-lhe contribuição no va-
lor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para fins de custeio e manuten-
ção de suas atividades.

  
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-

te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a ficha número 1.537.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.844   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Altera a Lei nº 7.149, de 20 de abril de 2017, a qual au-
toriza o Poder Executivo a apoiar eventos educacionais, esporti-
vos, culturais, de turismo, entre outros, que atendam ao interesse 
público.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O caput do artigo 2º da Lei nº 7.149, de 20 de 
abril de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. O apoio de que trata essa lei consistirá, entre 
outros, na cessão gratuita de equipamentos de propriedade, ou a 
serem adquiridos pelo Município de Araxá, na divulgação de tais 
eventos nos canais da Prefeitura Municipal de Araxá e no custeio de 
transporte para participação em eventos que atendam ao interesse 
previsto no artigo 1º.”

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.845   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento com a Associação Vidança.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Município de Araxá, autorizado a firmar 
Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO VIDANÇA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 31.385.283/0001-60, no sentido de conceder-lhe sub-
venção social no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para 
fins de seu custeio e manutenção.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da pre-
sente lei, fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento 
vigente, utilizando-se recursos do superávit financeiro do exercício 
anterior.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.846   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito especial no 
valor de R$ 495.515,95 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhen-
tos e quinze reais e noventa e cinco centavos) no orçamento da Secre-
taria Municipal de Educação, visando a criação da atividade MANU-
TENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO QESE.

Parágrafo único. Para fazer face ao crédito autorizado no 
caput utilizar-se-ão recursos de excesso de arrecadação proveniente 
ao convênio nº 1261001285/2022/SEE.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a in-
clusão no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária para o 
exercício de 2022 para ajustes necessários visa a inclusão do projeto 
autorizado pelo artigo 1.º desta Lei.

Parágrafo único. Fica autorizado a suplementação das 
dotações orçamentárias abertas por esta lei, nos termos do art. 43 da 
Lei Federal n 4320/64.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.847   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito especial no 
valor de R$ 131.616,00 (cento e trinta e um mil, seiscentos e dezesseis 
reais) no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando 
a criação da atividade MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO 
PNAE

Parágrafo único. Para fazer face ao crédito autorizado no 
caput utilizar-se-ão recursos de excesso de arrecadação proveniente 
ao convênio nº 1261001285/2022/SEE.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a in-
clusão no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária para o
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exercício de 2022 para ajustes necessários visa a inclusão do projeto 
autorizado pelo artigo 1.º desta Lei.

Parágrafo único. Fica autorizado a suplementação das 
dotações orçamentárias abertas por esta lei, nos termos do art. 43 da 
Lei Federal n 4320/64.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.848   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador JOÃO FERREIRA VERAS NETO, com a Graça de 
Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Passa a denominar RUA JOSÉ EUSTÁQUIO 
BORGES, a atual Rua 7 (sete), do Loteamento Villagio Jardim, nesta 
cidade. 

Art. 2º. O Senhor Prefeito mandará afixar placas denomi-
nativas em locais próprios. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.849   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a divulgação digital de informações so-
bre animais disponíveis para adoção junto aos órgãos municipais 
competentes.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
da Vereadora Fernanda de Castelha Afonso, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A divulgação dos animais domésticos disponíveis 
para adoção junto aos órgãos municipais competentes dar-se-á digi-
talmente no sítio oficial e redes sociais do Município de Araxá/MG, 
observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo único – A norma se aplica aos lares tempo-
rários ou de passagem, residência de protetores ou entidades devida-
mente cadastradas nos órgãos municipais.

Art. 2º. As fotos e os dados serão inseridos e divulgados 
mediante solicitação por escrito, podendo ser por meios digitais, junto 
à Secretaria competente, contendo nome, sexo, raça, porte, endereço 
e telefone de contato.

Parágrafo único – Os órgãos municipais competentes 
deverão informar em até 24 (vinte e quatro) horas sobre a adoção 
dos animais divulgados nos canais oficiais.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementa-
das se necessário.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.850   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a denominação de Via Pública e dá ou-
tras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Evaldo Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, 
com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada de RUA GENI DARC DA 
COSTA a atual Rua “11 (Onze)” do Loteamento Monte Carlo II.

Art. 2º. O Senhor Prefeito mandará afixar placa denomi-
nativa em locas próprios.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.851   -   DE 13 DE JULHO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento com a Associação Desportiva Omegah de Araxá.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar 
Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OME-
GAH DE ARAXÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 45.792.412/0001-40, 
no sentido de conceder-lhe contribuição financeira no valor de R$ 
29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), para fins de incentivo 
ao esporte amador.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-
te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a ficha número 1.537.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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EXTRATO - TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0016/2021
CARTA CONVITE Nº 002/2021. 

OBJETO: O presente Termo de Aditamento de Contrato 
tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de prestação de 
serviços pelo prazo de 02 (dois) meses. CONTRATANTE: CIMPLA 
- Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá. 
CONTRATADO: ELETRO RAIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS, inscrito no CNPJ: 39.933.301/0001-03. PERÍODO 
DO ADITIVO: O prazo de execução será no período de vigência de 
01/07/2022 a 31/08/2022, de acordo com o artigo 57, inciso II da Lei 
8.666/93. 

Araxá, 01 de julho de 2022. 

Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA.

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

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 
PROCESSO DE COMPRAS Nº 023/2022. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
INEXIGIBILIDADE nº 006/2022. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁ-
RIO DO PLANALTO DE ARAXÁ – CIMPLA OBJETO: REGIS-

TRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE 
APLICATIVO INTEGRADO AO SISTEMA DE GESTÃO PÚ-
BLICA MUNICIPAL, COMPOSTO POR FUNCIONALIDADES, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS 
MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CIMPLA – CONSÓRCIO IN-
TERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE 
ARAXÁ. Pregão Presencial Dia: 28/07/2022 às 09h00min (oito ho-
ras). 

Araxá (MG), 14 de julho de 2022. 

Maura Assunção de Melo Pontes. 
Presidente do Consórcio Intermunicipal

Multifinalitário do Planalto de Araxá – CIMPLA.

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

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 
PROCESSO DE COMPRAS Nº 022/2022. 
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022
INEXIGIBILIDADE nº 005/2022. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALI-
TÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ – CIMPLA OBJETO: cre-
denciamento de empresas especializadas para prestação de serviços 
de cirurgias médicas destinados a atender os entes consorciados ao 
CIMPLA- Consórcio Intermunicipal Multifinalitario do Planalto de 
Araxá. INÍCIO ACOLHIMENTO DO CREDENCIAMENTO: Dia: 
08/08/2022 às 08h00min (oito horas). LIMITE ACOLHIMENTO 
DO CREDENCIAMENTO: Dia: 08/08/2023 às 17h00min (dezessete 
horas). 

Araxá (MG), 14 de julho de 2022. 

Maura Assunção de Melo Pontes. 
Presidente do Consórcio Intermunicipal

Multifinalitário do Planalto de Araxá – CIMPLA.


		2022-07-14T18:02:22-0300
	JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA:03945914612




