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DomA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG

Órgão Ofi cial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 2 / nº 323 Sexta, 17 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.008/2020. Processo 10. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Gráfi ca a Nova Era & Faleiros LTDA ME, valor global: R$ 4.681,00; Anderson Claiton Machado 
ME, valor global: R$ 15.390,00; Governa Locação de Equipamentos EIRELI, valor global: R$ 2.972,45, fi rmam aqui-
sição de materiais gráfi cos para atender as atividades realizadas através da Secretaria Municipal de Educação de 
Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2020. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 11/03/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.010/2016 – Processo 49. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Eurípedes Gonçalves Rios, fi rmam aditamento de contrato celebrado 26/03/2020, ven-
cendo em 31/03/2021, reajustando o valor mensal, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 26/03/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.010/2016 – Processo 49. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Eurípedes Gonçalves Rios, fi rmam aditamento de contrato celebrado 26/03/2020, ven-
cendo em 31/03/2021, reajustando o valor mensal, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 26/03/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.017/2018 – Processo 20/2018. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Reis & Ribeiro Estruturas e Produções Eventos LTDA-ME, fi rmam aditamento de con-
trato celebrado 06/02/2020, vencendo em 15/02/2021, acrescentando 25% nas quantidades inicialmente contratadas 
com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 06/02/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.127/2019 – Processo 161/2019. Extrato de Ter-
mo Aditivo. O Município de Araxá e Terracota Engenharia EIRELI - EPP, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
21/02/2020, com fi m do prazo de vigência: 29/07/2020 e fi m do prazo de execução: 29/04/2020, acréscimos e inclusões 
aos serviços inicialmente contratados com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, Pre-
feito Municipal, 21/02/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.006/2017 – Processo 21. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Ilma Rodrigues Pereira Rios, fi rmam aditamento de contrato celebrado 01/02/2017, 
vencendo em 01/02/2021, reajustando o valor mensal, com a consequente alteração do valor global contratado. Arace-
ly de Paula, Prefeito Municipal, 31/01/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.003/2016 – Processo 12. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Hamilton Rodrigues Ribeiro, fi rmam aditamento de contrato celebrado 23/02/2016, ven-
cendo em 22/02/2021, reajustando o valor mensal, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 19/02/2020.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.005/2018 – Processo 55. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Selma Leda Borges dos Santos, fi rmam aditamento de contrato celebrado 02/04/2018, 
vencendo em 02/04/2021, reajustando o valor mensal, com a consequente alteração do valor global contratado. Arace-
ly de Paula, Prefeito Municipal, 30/03/2020.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.038/2018 – Processo 48/2018. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Élida Cristina Pereira da Silva, fi rmam aditamento de contrato celebrado 20/04/2018, 
vencendo em 20/04/2021, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, Prefeito Munic-
ipal, 30/03/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.025/2020. Processo 66.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o forneci-
mento de material e mão de obra para restauração e recapeamento de vias públicas nos bairros Centro, Novo Santo 
Antônio, São Vicente, Vila João Pinheiro e Vila Jardim no Município de Araxá/MG. Abertura: 05/05/20 às 09:00h. Edital 
disponível: 22/04/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 15/04/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico  09.011/2020. Processo 059. 
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em telecomunicação para prestação de 
serviço de telefonia fi xa, em atendimento às diversas áreas da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Acolhimento das 
propostas 22/04/2020 à partir das 17:00 horas até 05/05/2020 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 

05/05/2020 às 14:05. Início da sessão de disputa de preços dia 05/05/2020 às 14:20. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.
com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/04/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.013/2020. Processo 067.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais médico-hospitalares descartáveis para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 23/04/2020 à partir das 17:00 horas até 06/05/2020 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 06/05/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 
06/05/2020 às 09:20. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/04/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.009/2020. 
Processo 052.  Objeto: Aquisição de peças para a manutenção da frota de veículos que atendem aos serviços real-
izados por diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Em virtude de readequação técnica do Edital, 
fi ca designada nova data data para Acolhimento das propostas 24/04/2020 à partir das 17:00 horas até 07/05/2020 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 07/05/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 
07/05/2020 às 09:20. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/04/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.014/2020. Processo 068.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais semafóricos para manutenção preventiva e corretiva dos 
sinaleiros existentes no município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 27/04/2020 à partir das 17:00 horas até 
08/05/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 08/05/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de 
preços dia 08/05/2020 às 09:20. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/04/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Presencial 08.022/2020. 
Processo 032. Objeto: Concessão onerosa de uso para exploração de atividade de prestação de serviços relaciona-
dos ao transporte de passageiros e de encomendas em escala intermunicipal ou interestadual em loja do Terminal 
Rodoviário do Municipio de Araxá-MG. Em virtude de o processo em epígrafe ter sido classifi cado como deserto, fi ca 
designada nova data de abertura para o dia 05/05/2020 às 10: horas. Edital disponível: 22/04/2020. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/04/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016                                      
40ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016

                O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 30/04/2020.

        NA FORMA DO ITEM 10.2 DO EDITAL OS CANDIDATOS SERÃO INTIMADOS TAMBÉM POR VIA POSTAL.

Convocação Inscr. Nome CPF / R.G. Cargo Classifi cação 
Final

40ª Convocacao 1225 DENIS HENRIQUE RAMOS SILVA     16926298 TECNICO SUP. SERV. PUBLICO 
- ENFERMEIRO 5

40ª Convocacao 2951 LEIDIANE APARECIDA LIMA 7960247 TECNICO SUP. SERV. PUBLICO 
- ENFERMEIRO 6

40ª Convocacao 843 CAROLINA LUCIA PEREIRA DA PAIXAO   16308206 TECNICO SUP. SERV. PUBLICO 
- ENFERMEIRO 7

40ª Convocacao 3295 LUCIENE NASCIMENTO LISBOA     12034286 TECNICO SUP. SERV. PUBLICO 
- ENFERMEIRO 8

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

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

RESOLUÇÃO N.º 15, de 15 de abril de 2020.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão, por tempo indeterminado, das atividades nos projetos custeados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI), executados por organizações da sociedade 
civil inscritas no Conselho Municipal do Idoso de Araxá, mantém a suspensão temporária de visitas em entidades 
asilares e atividades sociais que envolvam grupos de idosos em entidades de atendimento ao idoso inscritas neste 
Conselho e dá outras providências.  
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições 
de políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais previs-
tas nas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto 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 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (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 pelo novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus - COVID 
19; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 5.529, de 25 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, que reconhece o estado de calamidade pública no âmbito estadual em decorrência da pandemia de Covid-19, 
causada pelo Coronavírus até 31 de dezembro de 2020, nos termos do Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março 
de 2020. 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida epidemia;
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 que as pessoas idosas são consideradas pelos órgãos e autoridades do Sistema Único de Saúde e 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a população mais vulnerável e afetada pelas complicações clínicas 
decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus - COVID 19, com maior risco de óbito, inclusive; 
CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Municipal do Idoso em sessão extraordinária do dia 14 de abril 
de 2020, realizada em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”, conforme 
respectiva ata lavrada; 

RESOLVE:
Art. 1º- Fica prorrogada, por tempo indeterminado, a suspensão das atividades com público idoso desenvolvidas nos 
projetos custeados mediante transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI) 

e executados por organizações da sociedade civil inscritas no Conselho Municipal do Idoso de Araxá através de termos 
de fomento celebrados com a Administração Municipal, nos termos da Resolução n.º 12, de 16 de março de 2020, do 
Conselho Municipal do Idoso.  
§1º - As organizações da sociedade civil referidas neste artigo deverão solicitar ao gestor da parceria ajustes na ex-
ecução do objeto da parceria mediante alterações no plano de trabalho em execução, conforme respectivos termos de 
fomento, a fi m de adequá-los ao determinado nesta Resolução, desde que sejam solicitadas de forma fundamentada e 
não haja modifi cação do objeto pactuado na parceria, na forma do artigo 62, II, alíneas “a”, “b” e “c”, e § 4º, do Decreto 
Municipal n.º 2.229/2016, e conforme dispõe o artigo 57 da Lei federal n.º 13.019/2014.  
Art. 2º- A suspensão de atividades, referida no artigo 1º, não se aplica aos Termos de Fomento nº 012/2019/FUNDI-
PI, 03/2020/FUNDIPI, 04/2020/FUNDIPI, celebrados, respectivamente, pelas organizações da sociedade civil Obras 
Assistenciais Eurípedes Barsanulfo, Recanto do Idoso São Vicente de Paulo e Associação Evangélica Lar Ebenezer, 
cujos projetos em andamento têm por objeto o atendimento e o custeio das necessidades dos internos ou moradores, 
as quais deverão executar seu plano de trabalho observando as determinações vigentes das autoridades sanitárias 
federais, estaduais e municipais quanto às medidas mitigadoras dos riscos de contágio do COVID-19 pelos idosos 
internados ou moradores, bem como o disposto nos artigos 3º e 4º da Resolução n.º 12, de 16 de março de 2020, do 
Conselho Municipal do Idoso, estando vedada, todavia, a continuidade de eventuais atividades em seus projetos que 
envolvam contato dos idosos com não residentes ou atividades externas. 
Art. 3º - A suspensão de atividades, referida no artigo 1º, não se aplica aos Termos de Fomento n.º 04/2019/FUNDIPI 
e 05/2019/FUNDIPI, celebrados, respectivamente, pelas organizações da sociedade civil Associação Obras Sociais 
Augusto de Lima e Associação do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Clube de Araxá, cujos projetos em an-
damento têm por objeto o fornecimento de benefícios eventuais ao público idoso, tais como produção e doação de 
fraldas geriátricas, empréstimo de cadeiras de roda, dentre outros, as quais deverão executar seu plano de trabalho 
observando as determinações vigentes das autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais quanto às medidas 
mitigadoras dos riscos de contágio do COVID-19 pelos idosos benefi ciados.
Art. 4º - A suspensão de atividades, referida no artigo 1º, não se aplica aos Termos de Fomento n.º 01/2019/FUNDIPI, 
03/2019/FUNDIPI e 06/2019/FUNDIPI, celebrados, respectivamente, pelas organizações da sociedade civil Mov’art 
- Instituto das Artes e Movimento, Fundação Cultural de Araxá e Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário, cujos 
projetos em andamento têm por objeto campanhas voltadas ao público idoso, as quais deverão executar seu plano 
de trabalho desde que isto seja possível sem que haja prejuízo das ações e metas pactuadas, devendo observar as 
determinações vigentes das autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais quanto às medidas mitigadoras 
dos riscos de contágio do COVID-19 pelo público alvo.
Art. 5º - Permanecem suspensas, por tempo indeterminado, as visitas de não residentes e a realização de atividades 
com grupos de idosos ou com a presença de público externo nas entidades que mantêm atendimento tipifi cado como 
institucionalização de longa permanência para idosos, na modalidade asilar ou moradia coletiva, inscritas no Conselho 
Municipal do Idoso de Araxá, com fundamento nos artigos 48 a 63 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).    
Art. 6º - Permanecem suspensas, por tempo indeterminado, todas as atividades desenvolvidas nas entidades de 
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INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ANDRE LUIZ DE MENEZES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3R.2.02.758.0260.001, 
localizado na RUA BENEDITO RIBEIRO DA SILVA, 65, Bairro CINCINATO DE AVILA, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 157 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, TIAGO PEREIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.E1.01.022.0162.001 E 
0172, localizado na RUA CLAUDIO JOSE DE FARIA, 288 E 289, Bairro JOAO RIBEIRO, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
RESOLUÇÃO N. 007/2020

Em reunião realizada no dia 13/04/2020, na sala de reuniões situada na Sede do Poder Executivo Municipal, Presi-
dente JK, o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, instituído pelo Decreto n.º 946/2020, deliberou e tomou a seguinte 
resolução:
Art. 1.º. Fica permitido o funcionamento de salões de beleza e barbearias, devendo ser observadas normas de higiene 
do local, do profi ssional, que deverá utilizar-se de equipamentos pessoais de proteção, tais como máscara e luvas. O 
funcionamento deverá ser sempre com horário marcado, permitido apenas um cliente por profi ssional por cada horário, 
com distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as cadeiras de atendimento e, ainda, respeitado o limite 
de cinco clientes por estabelecimento de forma simultânea caso este possua mais de cinco profi ssionais em atuação. 
Devendo ser garantido ao cliente acesso à condições de higienização quando do ingresso no estabelecimento.
Art. 2.º. Fica permitido o funcionamentos de óticas, livrarias e bancas de revistas e jornais, devendo ser observadas 
medidas de segurança e higiene dos funcionários e clientes.
Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser dada publicidade geral e irrestrita.

Araxá, 13 de abril de 2020.
                                                                DIANE DUTRA CARDOSO BORGES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORA DO COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DR. RENATO ZOAIN ZUPO
JUIZ DE DIREITO

 
DRA. JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA

MÉDICA INFECTOLOGISTA

EDNA DE FÁTIMA RESENDE CAMPOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

HUDSON FIUZA
VEREADOR

JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
MARIA REGINA SILVA

ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

MOISÉS PEREIRA CUNHA
                                                 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO E P. SOCIAL 

RODRIGO NATAL ROCHA
PRESIDENTE DO SINDICATO DO COMÉRCIO

TENENTE CORONEL FERNANDO REIS
                                                       COMANDANTE DO 37.ª BATALHÃO DA PMMG 

VITOR HUGO HEISLER
DELEGADO REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL/MG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 004, DE 13 DE ABRIL DE 2020

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, por meio de sua SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE e 
COORDENADORA DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À COVID-19, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação e em especial e pelo DECRETO MUNICIPAL nº 946 – de 17 de março de 2020 em seu artigo 4º,  
CONSIDERANDO: as deliberações apresentadas em reunião com Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, com o 
objetivo de evitar a possível infecção da população pelo novo Coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO: a Declaração de Emergência em saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial de Saúde em 30 janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO: a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência  em Saúde Publica 
de Importância Nacional (Espin) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo  novo Coro-
navírus  (Covid-19);
CONSIDERANDO: os termos do inciso VII do artigo 3º - Lei Federal nº 13.979 de 2020, que dispõe sobre a regula-
mentação, operacionalização e medidas de enfrentamento, Emergência em Saude Publica de Importância Nacional 
(Espin) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus  (Covid-19);
CONSIDERANDO: que a classifi cação da situação mundial do Novo Coronavírus como pandemia signifi ca o risco 
potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já 
tenham sido identifi cados como de transmissão interna;
CONSIDERANDO: o Boletim Epidemiológico  07 - ESPECIAL: DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019;
CONSIDERANDO: a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos no âmbito da SMS – Secretaria 
Municipal de Saúde de Araxá/MG;
CONSIDERANDO: que a COVID-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre idosos e pessoas com doenças 
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atendimento ao idoso inscritas no Conselho Municipal do Idoso, exceto as atividades inerentes ao funcionamento das 
instituições de longa permanência - asilares e de moradia coletiva -, ainda que não sejam custeadas mediante trans-
ferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI), com fundamento nos artigos 48 
a 63 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).     
Art. 7º- Ficam mantidas as determinações prescritas na Resolução n.º 12, de 16 de março de 2020 que não foram 
alteradas por dispositivo desta Resolução. 
Art. 8º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Araxá – MG, 15 de abril de 2020.
Sara Resende

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO N.º 16, de 15 de abril de 2020.
Aprova recomendações para as organizações da sociedade civil cuja execução de atividades previstas nos projetos 
custeados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI) tenha sido suspensa por 
força das Resoluções n.º 12 e 15/2020 do Conselho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências.  
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições 
de políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais previs-
tas nas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 
8.842/1994 (Política Nacional do Idoso);
CONSIDERANDO o disposto na Lei federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus - COVID 
19; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 5.529, de 25 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, que reconhece o estado de calamidade pública no âmbito estadual em decorrência da pandemia de Covid-19, 
causada pelo Coronavírus até 31 de dezembro de 2020, nos termos do Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março 
de 2020. 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida epidemia;
CONSIDERANDO o disposto na Lei federal n.º 13.982, de 02 de abril de 2020, que aprovou o Auxílio Emergencial 
durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus (Covid-19) e na Medida Provisória n.º  936, de 01 de abril de 2020, que instituiu o Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda, trazendo a possibilidade da redução proporcional da jornada de trabalho e 
dos salários e de suspensão temporária do contrato de trabalho com o pagamento de Benefício Emergencial para a 
Preservação do Emprego e da Renda;
CONSIDERANDO o disposto na Lei federal n.º 13.019/2014 e no Decreto Municipal n.º 2.224/2016, que regulamentam, 
respectivamente, em âmbito nacional e local o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Pública 
Municipal e as Organizações da Sociedade Civil; 
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da efi ciência e da probidade na Admin-
istração Pública, previstos no artigo 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal, bem como o disposto na Lei federal n.º 
8429/92, que dispõe sobre as condutas que caracterizam atos de improbidade administrativa e estabelece as respec-
tivas sanções aplicáveis; 
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), e de zelar pela pro-
bidade e efi ciência na aplicação dos recursos em projetos custeados pelo Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do 
Idoso, em conformidade com suas atribuições previstas na Lei Municipal n.º 4.884/2006; 
CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Municipal do Idoso em sessão extraordinária do dia 14 de abril 
de 2020, realizada em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”, conforme 
respectiva ata lavrada; 

RESOLVE:
Art. 1º- Ficam aprovadas as seguintes RECOMENDAÇÕES às organizações da sociedade civil referidas nos artigos 
1º ao 4º da Resolução n.º 15/2020, do Conselho Municipal do Idoso:
I- Que as organizações da sociedade civil, cujas atividades estejam suspensas pelas Resoluções n.º 12 e 15/2020/
CMIA, solicitem ao gestor da parceria ajustes na execução do objeto da parceria mediante alterações no plano de 
trabalho em execução, conforme respectivos termos de fomento, a fi m de adequá-los no que se refere aos resultados, 
objetivos gerais e específi cos, ações a serem executadas para o alcance das metas, prazo para a execução das ações 
e para o cumprimento das metas previstas, estimativa e justifi cativa de despesas, desde que sejam solicitadas de 
forma fundamentada e não haja modifi cação do objeto pactuado na parceria, na forma dos artigos 18 e 62, II, alíneas 
“a”, “b” e “c”, e § 4º, do Decreto Municipal n.º 2.229/2016, e conforme dispõe o artigo 57 da Lei federal n.º 13.019/2014.  
II - Que as organizações da sociedade civil que não estejam com suas atividades suspensas pela Resolução n.º 
15/2020/CMIA solicitem ao gestor da parceria ajustes na execução do objeto da parceria mediante alterações no plano 
de trabalho em execução, conforme respectivos termos de fomento, caso seja necessário, a fi m de adequá-los no que 
se refere aos resultados, objetivos gerais e específi cos, ações a serem executadas para o alcance das metas, prazo 
para a execução das ações e para o cumprimento das metas previstas, estimativa e justifi cativa de despesas, desde 
que sejam solicitadas de forma fundamentada e não haja modifi cação do objeto pactuado na parceria, na forma dos 
artigos 18 e 62, II, alíneas “a”, “b” e “c”, e § 4º, do Decreto Municipal n.º 2.229/2016, e conforme dispõe o artigo 57 da 
Lei federal n.º 13.019/2014.  
III- Que as organizações da sociedade civil, cujas atividades estejam suspensas, retenham, total ou parcialmente, em 
suas respectivas contas bancárias, os recursos do FUNDIPI depositados pelo Município de Araxá para custeio das 
atividades previstas em seus planos de trabalho/termos de fomento, a fi m de que possam cumprir o objeto pactuado 
nas parcerias assim que as atividades com o público idoso sejam retomadas, quando cessar o estado de emergência 
em saúde pública decretada em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus.  
IV- Que as organizações da sociedade civil, cujas atividades estejam suspensas, promovam a suspensão temporária 
dos contratos de trabalho ou a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário dos colaboradores admitidos 
nos projetos pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), caso não seja possível a prestação do serviço 
em decorrência da suspensão das atividades ou seja possível apenas parcialmente, conforme o caso, para que pos-
sam receber o Benefício Emergencial para a Preservação do Emprego e da Renda, criado pela Medida Provisória n.º 
936, de 01 de abril de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, evitando o 
pagamento de salários aos colaboradores sem a respectiva contrapartida da efetiva prestação pactuada, o que poderá 
ensejar irregularidades e/ou ilegalidades na prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos do FUNDIPI, ou 
até confi gurar atos improbidade administrativa.  
V- Que as organizações da sociedade civil, cujas atividades estejam suspensas, promovam a rescisão dos contratos 
celebrados com os prestadores de serviço dos projetos contratados como pessoa física/autônomo ou pessoa jurídica/
microempreendedor individual (MEI), caso não seja possível a prestação do serviço em decorrência da suspensão das 
atividades, possibilitando aos prestadores de serviço a adesão ao Programa de Auxílio Emergencial criado pela Lei fed-
eral n.º 13.982, de 02 de abril de 2020, evitando a realização de pagamentos aos prestadores de serviço sem a respec-
tiva contrapartida da efetiva prestação pactuada, o que poderá ensejar irregularidades e/ou ilegalidades na prestação 
de contas da aplicação dos recursos recebidos do FUNDIPI, ou até confi gurar atos improbidade administrativa.  
VI- Que as organizações da sociedade civil, cujas atividades estejam suspensas, enquanto estiver em vigor a sus-
pensão, não realizem despesas como aquisição de bens permanentes, gêneros alimentícios, material, equipamento 
ou insumos para utilização em atividades do projeto, custeio de recursos humanos, entre outras, ainda que aprovadas 
no plano de trabalho, a fi m de evitar desvio de fi nalidade ou má aplicação dos recursos liberados.   
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Araxá – MG, 15 de abril de 2020.
Sara Resende

Presidente em Exercício do Conselho Municipal do Idoso de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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crônicas;
CONSIDERANDO: que a adoção de hábitos de higiene básicos e a ampliação de rotinas de limpeza em áreas de 
circulação são sufi cientes para a redução signifi cativa do potencial do contágio;
RESOLVE:
Art 1º - Dispor sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) na SMS 
– Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG, para afastamento das atividades laborais.
Parágrafo único – Os servidores maiores de 60 (sessenta) anos de idade e aqueles portadores de doenças crônicas 
em condições clinicas de risco, que compõem o grupo de risco de aumento de mortalidade por COVID-19, poderão 
executar as suas atividades por trabalho remoto, caso seja conveniente por parte da SMS - SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE, como também poderão ser afastados de suas atividades laborais;
Art. 2º -  São condições clinicas de risco para desenvolvimento de complicações e casos graves:
a) – Pessoas com 60(sessenta) anos ou mais;
b) – Cardiopatas graves ou descompensados (insufi ciência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de 
arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada);
c)  - Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, 
DPOC);
d) - Imunodeprimidos;
e) – Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3,4 e 5);
f) – Diabéticos, conforme juízo clínico; e
g) - Gestantes de alto risco;
Art. 3º - De forma excepcional, não será exigido o comparecimento pessoal para entrega de atestado médico daque-
les que forem diagnosticados em condições clinicas de risco para desenvolvimento de complicações e casos graves
§ 1º -  Nas hipóteses do caput deste artigo, o Servidor deverá entrar em contato telefônico com a SMS - Secretaria 
Municipal de Saúde por meio do número: (34) 9902-8414 e enviar a cópia digital do atestado para o e-mail: secretar-
iasaude@araxa.mg.gov,br;

§ 2º - Os atestados serão homologados administrativamente.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
Art. 5 - Publique-se no Diário Ofi cial do Município de Araxá/MG (DOMA)

Araxá/MG, 13 de abril 2020.
______________________________
DIANE DUTRA CARDOSO BORGES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 006/2020 – SMS/Secretaria Municipal de Saúde
Exonera a do Cargo de Assessoria Executiva I da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a profi ssional TELMA DI MAMBRO SENRA, devidamente inscrita no CPF/MF sob  nº 277.715.206-34 
e RG: M-1.077.057, do Cargo de Assessoria Executiva I – exercido na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 16 
de  abril 2020.
Art.2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revoga no que couber as demais disposições em contrário, bem como 
produz efeitos fi nanceiros a partir de 16 de abril de 2020.
Art. 3º. Publique-se no Diário Ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá/MG (DOMA)

Araxá/MG, 16 de abril 2020
______________________________
DIANE DUTRA CARDOSO BORGES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


