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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 329 Sexta, 29 de maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

DECRETO Nº 998   -   DE 15 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHÃES DE ÁVILA para o cargo em comissão de Chefe 
do Departamento de Transporte Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de maio de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 999   -   DE 15 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Sr. DAILSON LETTIERI do cargo em comissão de Assessor II Executivo, lotado no Gabinete 
do Prefeito.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.003   -   DE 27 DE MAIO DE 2020

Determina medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da 
COVID-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, c/c 
inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em atenção às deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, 
instituído pelo Decreto Municipal n.º 946/2020;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo enten-
dimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o Novo Coronavírus, 
como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, emitido pelo Congresso Nacional, que recon-
hece estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder Público Municipal com o 
objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação 
do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que há a necessidade de controle de ingresso de cidadãos de outras regiões em nosso município, 
minimizando a possibilidade de que a contaminação tome proporções diversas daquelas já planejadas e suportadas 
pelo sistema público municipal de saúde;
DECRETA:
Art. 1º. Fica vedada a contratação de mão de obra temporária proveniente de outras regiões que não do Município de 
Araxá, porquanto perdurar o estado de emergência em saúde decretado por consequência da disseminação do Novo 
Coronavírus.
Parágrafo único. Em situação excepcional, quando for demonstrada a completa inviabilidade da manutenção e per-
manência de funcionamento de serviços essenciais à população, por inexistência de mão de obra local qualifi cada, 
deverá ser previamente apresentado plano de contingência ao Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, instituído pelo 
Decreto n.º 946/2020, para sua apreciação e eventual aprovação.
Art. 2º. A inobservância ao disposto no artigo 1.º deste Decreto, sujeita o infrator às penalidades previstas no Código de 
Posturas Municipal, quais sejam, advertência, multa, suspensão ou cassação do alvará de funcionamento, de acordo 
com a gravidade dos fatos, por deixar de executar, difi cultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem 
à prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à manutenção da saúde; sem prejuízo 
de eventual responsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que trata o art. 268, do Decre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.029/2020. Processo 098. O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento 
de material e mão de obra para restauração e reforma da Praça Governador Valadares no Bairro Centro, Município 
de Araxá-MG. Abertura: 15/06/2020 às 09:00h. Edital disponível: 01/06/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. 
Aracely de Paula Prefeito Municipal, 27/05/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 realiza-
dos por diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Em virtude de suspensão para readequação técnica 
do Edital do processo licitatório em epígrafe, fi ca designada nova data Acolhimento das propostas 02/06/2020 à partir 
das 17:00 horas até 16/06/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 16/06/2020 às 09:05. Início da 
sessão de disputa de preços dia 16/06/2020 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, 27/05/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços 02.006/2020. O Município de 
Araxá-MG torna público a abertura de Tomada de Preços 02.006/2020, destinado a contratação de empresa especial-
izada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra para construção de praça com quadra no 
Bairro Vila Silvéria, Município de Araxá-MG. A sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta 
comercial dar-se-á no dia 18/06/2020 ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min. O Edital na íntegra encontra a 
disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br a partir do dia 03/06/2020. Demais informações pelo telefone 
34-3691-7022/3691-7145 – 3662-2506. Aracely de Paula,  Prefeito Municipal, 27/05/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.023/2020. Processo 100.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de bolsas de lona - padrão funasa - para atender as atividades realizadas 
através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 04/06/2020 à partir das 17:00 
horas até 18/06/2020 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 18/06/2020 às 14:05. Início da sessão 
de disputa de preços dia 18/06/2020 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, 27/05/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.024/2020. Processo 101.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais esportivos para serem usados nas competições realizadas 
pela Secretaria Municipal de Esportes do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 04/06/2020 à partir das 
17:00 horas até 19/06/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 19/06/2020 às 09:05. Início da ses-
são de disputa de preços dia 19/06/2020 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, 27/05/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Concorrência 03.002/2020. Processo 102. O Mu-
nicípio de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Concorrência nº 
03.002/2020, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de 
material e mão de obra para execução de viaduto em estrutura mista na Avenida Hitalo Ros sobre a Avenida Dâmaso 
Drummond de acordo com o Convênio SICONV nº 875336/2018, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério 
da Integração Nacional e o Município de Araxá-MG, conforme memoriais, planilha e projetos. A sessão para entre-
ga dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 08/07/2020 ás 09h00min e abertura 
dos mesmos ás 09h15min. O Edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.
br. a partir do dia 01/06/2020. Demais informações pelo telefone 34-3691-7022/3691-7145 – 3662-2506. Araxá-MG, 
29/05/2020. Aracely de Paula - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Concorrência 03.003/2020. Processo 103.O 
Município de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Concorrência 
nº 03.003/2020, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento 
de material e mão de obra para duplicação da Avenida Hítalo Ros, Lote 3, de acordo com o Convênio SICONV nº 
875336/2018, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Integração Nacional e o Município de Araxá-
MG, conforme memoriais, planilha e projetos. A sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta 
comercial dar-se-á no dia 09/07/2020 ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min. O Edital na íntegra encontra 
a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br. a partir do dia 01/06/2020. Demais informações pelo tele-
fone 34-3691-7022/3691-7145 – 3662-2506. Araxá-MG, 29/05/2020. Aracely de Paula - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Concorrência 03.004/2020. Processo 104. O Mu-
nicípio de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Concorrência nº 
03.004/2020, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de 
material e mão de obra para execução de recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias dos bairros do Mu-
nicípio de Araxá, de acordo com o Convênio SICONV nº 875336/2018, celebrado entre a União, por intermédio do 
Ministério da Integração Nacional e o Município de Araxá-MG, conforme memoriais, planilha e projetos. A sessão para 
entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 10/07/2020 ás 09h00min e abertura 
dos mesmos ás 09h15min. O Edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.
br. a partir do dia 01/06/2020. Demais informações pelo telefone 34-3691-7022/3691-7145 – 3662-2506. Araxá-MG, 
29/05/2020. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

PORTARIA Nº 04 de 2020 
Nomeia servidor para ocupar cargo de provimento em comissão no Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto 
de Araxá - CIMPLA
O Presidente do Consorcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá, no uso de suas atribuições legais espe-
cialmente as  previstas Cláusula Décima Primeira, do Contrato de Consorcio, RESOLVE: 
Art. 1° - Fica nomeado para ocupar o cargo de provimento em comissão de Controlador Interno do CIMPLA o Sr. Erik-

son Aparecido Rodrigues, a partir de 04 de maio de 2020.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Araxá, 04 de maio de 2020.

Liliane Machado Costa Venâncio
Presidente do CIMPLA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 31, de 27 de maio de 2020.
Revoga a Resolução nº 17, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre a suspensão, por tempo indeterminado, dos 
processos administrativos de análise dos requerimentos de registro e/ou renovação de inscrição de entidades não 
governamentais e de programas governamentais junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei federal n.º 8.069/1990; 
Considerando o poder de autotutela do CMDCA sobre seus atos, no âmbito de suas atribuições legais, podendo anular 
os atos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos quanto aos motivos e ao objeto que fundamentaram sua 
edição, tendo em vista o interesse público atinente à política municipal da criança e do adolescente, desde que não 
haja lesão a direito subjetivo;
Considerando a deliberação unânime dos conselheiros presentes na sessão extraordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no dia 27 de maio de 2020 em ambiente virtual pelo aplicativo “Skype”, 
conforme ata lavrada e assinada pelos presentes;  
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a Resolução a Resolução nº 17, de 23 de março de 2020, que dispôs sobre a suspensão, por 
tempo indeterminado, dos processos administrativos de análise dos requerimentos de registro e/ou renovação de 
inscrição de entidades não governamentais e de programas governamentais junto ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA. 
Art. 2º- Fica determinado o retorno da contagem do prazo previsto no artigo 27 da Resolução nº 096/2019, do CMDCA, 
o qual se refere ao saneamento de pendências documentais concernentes ao processo administrativo de registro e/ou 
renovação de inscrição de entidades não governamentais e de programas governamentais junto ao Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente, observando-se o disposto na Resolução nº. 12, de 11 de março de 2020.   
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de maio de 2020, revo-
gando-se todas as disposições em contrário. 
Araxá, 27 de maio de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução nº. 32, de 27 de maio de 2020.
Autoriza a prorrogação de vigência do projeto governamental “RESTAURANDO SONHOS”, executado pela Fundação 
Cultural Calmon Barreto.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA ARAXÁ/MG, no uso de suas atribuições 
legais e em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi -
ciência - artigo 37, caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;
Considerando o princípio da prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, 
disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 4º da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
Considerando o que dispõem os artigos 6º, caput e § 1º, 13, III e V, 70, caput e parágrafo único, 71, 74, § 4º, 76 e 77, 
I, da Lei Municipal nº 6.087/2011;
Considerando a solicitação de prorrogação de vigência do “PROJETO RESTAURANDO SONHOS”, executado pela 
Fundação Cultural Calmon Barreto, entidade da administração indireta do município de Araxá, conforme aprovação 
pela Resolução nº 99/CMDCA, de 11 de dezembro de 2019; 

Considerando o disposto no artigo 4º da Resolução nº 99/CMDCA, de 11 de dezembro de 2019, o qual autoriza a pos-
sibilidade de prorrogações de vigência do referido projeto; 
Considerando a deliberação do plenário do CMDCA na sessão extraordinária realizada no dia 27 de maio de 2020, 
realizada em ambiente virtual através do aplicativo “Skype”, conforme ata lavrada e assinada,
RESOLVE 
Art. 1º. Fica autorizada a prorrogação do prazo de vigência do “PROJETO RESTAURANDO SONHOS” até 31 de 
agosto de 2020, cuja execução é realizada pela Fundação Cultural Calmon Barreto mediante repasse de recursos do 
FMDCA, conforme dispõe a Resolução nº 99/CMDCA, de 11 de dezembro de 2019.   
Art. 2º. A prorrogação será instrumentalizada pela Procuradoria-Geral do Município, conforme a legislação regente, 
observado o regramento disposto na Resolução nº 99/CMDCA, de 11 de dezembro de 2019. 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 27 de maio de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução nº 33, de 27 de maio de 2020.
Cria as Comissões de Análise e Seleção de projetos governamentais e das organizações da sociedade civil, nomeia 
seus integrantes e dá outras providências.  
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011;
Considerando o que dispõe a Resolução nº 030, de 19 de maio de 2020, que autorizou o repasse de recursos do 
FMDCA para custeio de projetos propostos ou em execução por organizações da sociedade civil, órgãos ou entidades 
governamentais do município de Araxá (MG), inscritos no CMDCA, que se comprometam a realizar ações emergenci-
ais e prioritárias nos atendimentos em saúde física e mental ou de apoio social e educativo a crianças, adolescentes e 
suas famílias, visando mitigar as consequências sociais da crise decorrente da pandemia do coronavírus. 
Considerando a deliberação do plenário do CMDCA na sessão extraordinária realizada no dia 27 de maio de 2020, 
realizada em ambiente virtual através do aplicativo “Skype”, conforme ata lavrada e assinada,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica criada a Comissão de Análise e Seleção dos projetos propostos pelas organizações da sociedade civil, 
a qual tem por atribuição exclusiva emitir parecer sobre os projetos apresentados, desde que tenham por objeto a 
realização de atendimentos emergenciais e prioritários nas áreas de saúde física e mental, apoio social e educativo a 
crianças, adolescentes e suas famílias, a serem custeados mediante repasses de recursos do FMDCA, em conformi-
dade com o regramento disposto no artigo 3º da Resolução nº 30/2020, justifi cando a recomendação pela aprovação 
do projeto com dispensa de Chamamento Público para celebração de parceria com a Administração Municipal ou pela 
reprovação deste, a ser  julgado pelo plenário do CMDCA em caráter de decisão fi nal.
Parágrafo Único -  Fica assim constituída a Comissão de Análise e Seleção dos projetos propostos pelas organizações 
da sociedade civil: 
I - Ana Mara de Oliveira Martins Quintão
II- Mônica Aparecida de Faria  
III- Ilza Correia de Menezes
IV- Flávia Maria Leime
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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

Resolução n.º 20, de 27 de maio de 2020.
Cria a Comissão Temporária para análise de pedido do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo e nomeia seus inte-
grantes.  
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de políti-
cas públicas de atendimento ao idoso no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais, e em especial 
o que dispõem a Lei Municipal n.º 3.492/1999, a Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei Federal n.º 
8842/1994 (Política Nacional do Idoso), observando-se, ainda, o disposto na Lei Municipal n.º 4.884/2006, que cria e 
regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI);
CONSIDERANDO os Ofícios nº 170 e 171, da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araxá/MG, de 25 de maio de 
2020;
CONSIDERANDO a deliberação da sessão extraordinária do dia 27 de maio de 2020, realizada em ambiente virtual 
através do aplicativo “Skype”, conforme ata lavrada e assinada pelos presentes, 
RESOLVE:
Art. 1º- Fica criada a Comissão Temporária para análise de pedido do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, con-
forme Ofício nº 032/2020, dirigido pela entidade ao Ministério Público da Comarca de Araxá, e nomeia seus integrantes.  

Parágrafo Único – Todas as recomendações de medidas propostas pela Comissão Temporária deverão ser submetidas 
à apreciação e deliberação do plenário do Conselho Municipal do Idoso.       
Art. 2º- Fica assim constituída a Comissão Temporária para análise de pedido do Recanto do Idoso São Vicente de 
Paulo, conforme Ofício nº 032/2020:
I - Carlos Edésio Balieiro;
II- Gleide Aparecida Moura;
III- Mirlane Lazara Deckers;
IV- Thais de Fátima dos Santos
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 27 de maio de 2020.

__________________________
Sara Resende 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO CMSA Nº 08 DE 07 DE ABRIL DE 2020
“Dispõe sobre a suspensão do Edital de Convocação e Regimento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros para o 
Quadriênio Junho 2020/2024 do Conselho Municipal de Saúde de Araxá.”
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Araxá para as Eleições de Conselheiros para o Quadriênio 
Junho 2020/2024 – CMSA, em Reunião Extraordinária realizada no dia 07 de abril de 2020, e através de sua Presi-
dente, a senhora Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Eleitoral 
e considerando:
- O Decreto Municipal nº 946, de 17 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública 
no Município de Araxá e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19);
- A Resolução CMSA nº 05, de 27 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a composição da Comissão Eleitoral do Con-
selho Municipal de Saúde de Araxá;
- A Resolução CMSA nº 07, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a aprovação do Edital de Convocação e Regi-
mento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros para o Quadriênio Junho 2020/2024 do Conselho Municipal de Saúde 
de Araxá;
RESOLVE:
Artigo 1º. Suspender a programação do Edital de Convocação e Regimento Eleitoral para Eleição de Conselheiros para 
o Quadriênio Junho/2020 a Junho/2024 do Conselho Municipal de Saúde de Araxá, tendo em vista a declaração de 
Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Araxá pelo Decreto Municipal nº 946, de 17 de março de 
2020, enquanto perdurar a supracitada situação de emergência.
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 07 de abril de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente Comissão Eleitoral –  Eleições 2020/2024 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA Nº 09 DE 13 DE MARÇO DE 2020
“Empossa Conselheiros Titulares e Suplente indicados pelas entidades representativas do Conselho Municipal de 
Saúde de Araxá – Gestão 2018-2020”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 1ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada no dia 13 de 
março de 2020, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento Interno 

e considerando:
- O disposto na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “Institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá 
outras providências”; 
- O disposto na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “Lei Orgânica da Saúde”; 
- A Resolução nº 453, de 10 de Maio de 2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais 
números 2.624/93 e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências. 
RESOLVE:
Artigo 1º. Empossar Conselheiros, Titulares e Suplente, indicados pelas entidades representativas do Conselho Munici-
pal de Saúde de Araxá – Gestão 2018-2020, em substituição aos anteriormente empossados pelas referidas entidades, 
conforme segue:
1) Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá - AMPARA  
Titular: Evaristo de Freitas Malta substituído por Meire Ane Rosangela O. Dorjo
Suplente: Alexandre Abdalla substituído por Jucielle Rodrigues de Paiva O. Morais
2) Associação dos Servidores Públicos da Prefeitura e da Câmara de Araxá/MG - ASERPA
Titular: Daniel Euzébio Ferreira substituído por Patricia Auxiliadora da Silva
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 12 de março de 
2020.
Araxá, 07 de abril de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução nº 08, de 22 de maio de 2020.
Dispõe sobre a composição da Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG para o 
mandato correspondente ao período de março 2020 a março de 2022.  
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e 
elaboração das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em 
especial no exercício da competência conferida pelo artigo 11 da Lei Municipal n.º 5.210/2008, regulamentada pelo 
artigo 12 do Regimento Interno; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.º 969, de 16 de abril de 2020, o qual nomeou os membros titu-
lares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social para o mandato correspondente ao período de março 
2020 a março de 2022;  
CONSIDERANDO a eleição realizada pelo plenário do Conselho Municipal de Assistência Social em sessão ordinária 
do dia 22 de maio 2020, através do aplicativo virtual denominado “Skype”, conforme ata lavrada e assinada pelos 
presentes;
RESOLVE:
Art. 1º- Fica assim composta a Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG para o 
mandato 2020-2022:
I- Presidente: Pedro Meireles Ganime; 
II- Vice-Presidente: Mirian Gonçalves de Mota Souza
III- 1ª Secretária: Elba Regina Pontes Machado
IV- 2ª Secretária: Patrícia Mendes da Silva
Art.2º- As competências dos cargos que compõem a Diretoria Executiva estão delineadas no Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Assistência Social, aprovado pela Resolução n.º 05, de 13 de março de 2020.  
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de maio de 2020.
Araxá, 22 de maio de 2020.

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

c
Resolução nº 09, de 22 de maio de 2020.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para apresentação dos planos de ação anual pelas entidades ou organizações 
de Assistência Social inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e 
elaboração das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em 
especial no exercício da competência conferida pelo artigo 9º, IV e VI, da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências;   
CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de 

assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências
CONSIDERANDO as normas da RESOLUÇÃO Nº 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de As-
sistência Social -, que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência 
Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência 
Social.  
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho Municipal de Assistência Social em sessão ordinária do dia 
22 de maio 2020, através do aplicativo virtual denominado “Skype”, conforme ata lavrada e assinada pelos presentes;
RESOLVE:
Art. 1º- Fica prorrogado até 30 de junho de 2020 o prazo para apresentação dos planos de ação anual pelas enti-
dades ou organizações de Assistência Social inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, observadas as 
exigências dos artigos 3º, III, e 8º, IV, da Resolução n.º 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de 
Assistência Social.  
Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 22 de maio de 2020.

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução nº 10, de 22 de maio de 2020.

Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo  municipal promover alterações na planilha de itens a serem 
adquiridos pela Fundação de Amparo à Mulher Araxaense – FAMA através da aplicação dos recursos previstos na 
Programação nº 310400720190002, oriundos da emenda parlamentar federal n.º 2019 1405 0002. 
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e 
elaboração das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e, em 
especial, 
CONSIDERANDO a competência conferida pelo artigo 9º, IV, pela Lei Municipal n.º 5.210/2008, conforme o qual com-
pete ao CMAS aprovar os planos e programas da área social, objetivando a celebração de convênios entre o Poder 
Público e as entidades ou organizações privadas que prestam serviços de assistência social no âmbito municipal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 06, de 29 de maio de 2019, que autorizou o município de Araxá a cele-
brar de instrumento de parceria com as entidades “Fundação de Amparo à Mulher Araxaense – FAMA” e “Associação 
Lar Ebenezer”, através de recursos aprovados em emenda parlamentar federal ao Orçamento Geral da União;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho Municipal de Assistência Social em sessão ordinária do dia 
22 de maio 2020, através do aplicativo virtual denominado “Skype”, conforme ata lavrada e assinada pelos presentes;
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizado o Poder Executivo do município de Araxá a promover alterações na planilha de itens a serem 
adquiridos pela Fundação de Amparo à Mulher Araxaense – FAMA, inscrita no CNPJ: 04.473 196/0001-92, através da 
aplicação dos recursos previstos na Programação nº 310400720190002, no valor de R$ 110.500,00 (cento e dez mil e 

V-  Ana Paula Nassif Tondato Trindade
VI- Ozanir Andrade Bueno
Art. 3º - Fica criada a Comissão de Análise e Seleção dos projetos propostos por órgãos ou entidades governamentais 
do município de Araxá e dos pedidos de prorrogação de vigência de projetos, custeados mediante repasses de recur-
sos do FMDCA, a qual tem por atribuição exclusiva emitir parecer sobre os projetos apresentados ou das solicitações 
de prorrogação, desde que tenham por objeto a realização de atendimentos emergenciais e prioritários nas áreas de 
saúde física e mental, apoio social e educativo a crianças, adolescentes e suas famílias, em conformidade com o re-
gramento disposto nos artigos 5º e 6º da Resolução nº 30/2020, justifi cando a recomendação pela aprovação ou pela 
reprovação do projeto, parecer este que será julgado pelo plenário do CMDCA em caráter de decisão fi nal.
Parágrafo Único -  Fica assim constituída a Comissão de Análise e Seleção dos projetos propostos por órgãos ou enti-
dades governamentais do município de Araxá e dos pedidos de prorrogação de vigência: 
I- Ilza Correia de Menezes
II- Magaly Stoppa
III- Suelene Maria Ribeiro Silva

IV- Leany Maria Pires Tupinambá
Art. 4º- As Comissões de Análise e Seleção constituídas nesta Resolução deverão observar no processo de seleção de 
projetos, necessariamente, as diretrizes programáticas traçadas e aprovadas no Plano de Ação Emergencial do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, conforme Resolução nº 29/2020, e o regramento 
para o repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelecido pela Resolução 
nº 30/2020, com atenção especial às RECOMENDAÇÕES do CMDCA para as organizações da sociedade civil e os 
órgãos e entidades governamentais para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decretada em 
função da epidemia do coronavírus, aprovadas pelas Resoluções n.º 20, de 30 de março de 2020, e nº 22, de 22 de 
abril de 2020.
Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 27 de maio de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA
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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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ALBERTINA SALERNO MAGALHAES - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Mu-
nicipal: 1.E2.04.108.0487.001, 1.E2.04.108.0457.001, localizado na RUA DONATO PINHEIRO DOS SANTOS, ESQUI-
NA COM RUA JOSE BARBOSA DE CASTRO, 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 notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, ANTONIO GERALDO RIBEIRO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.E1.01.081.0282.001, localizado na RUA MODESTO CRISTINO FILHO, 270, Bairro CENTRO, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 151 E 37 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
CARLOS ORLANDI PAIVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.519.0106.001, 
localizado na RUA MAURA PEREIRA DA CUNHA, 110, Bairro BELA VISTA, 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 notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, DENIZE DE CARVALHO BISPO OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.911.0189.001, localizado na RUA SERINGUEIRA, 40, Bairro PEP-12, 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 notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ESPOLIO DE WALDEMAR RIBEIRO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C1.06.080.0186.001, localizado na RUA SAO LUIZ, 186, Bairro CENTRO, 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 notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição 

Municipal: 1.R2.03.521.0046.001, localizado na RUA DONATILDES MARIA FERNANDES, 15, Bairro JARDIM EURO-
PA, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publi-
cação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre 
notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 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 ten-
do em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente ed-
ital, GEOVANI ALVES SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.142.0165.001 
E 1.R2.04.142.0210.001, localizado na RUA ROMEU CASTRO ALVES, 260 E 270, Bairro SILVERIA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 151 E 37 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, LUIZ DE CARVALHO DUARTE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.030.0105.001, localizado na RUA PAUL HARRIS, 85, 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 notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 
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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
NILSON ANTONIO LOPES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.03.464.0160.001, 
localizado na RUA MARIA DOS ANJOS CUNHA, 135, Bairro MANGABEIRAS, 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 notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ROSIMEIRE GEROMEL DE MEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.519.0094.001, localizado na RUA MAURA PEREIRA DA CUNHA, 100, Bairro BELA VISTA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 151 E 37 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, SEBASTIANA DA CONCEICAO OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.038.0088.001, localizado na RUA SALOMAO PEREIRA MESQUITA, 101, Bairro CENTRO, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 216 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA

quinhentos reais), oriundos da emenda parlamentar federal n.º 2019 1405 0002, conforme requerido pelo Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal através do Ofício n.º 30/2020/Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.
Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 22 de maio de 2020.

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMITE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
RESOLUÇÃO N. 010/2020

Em reunião realizada no dia 27/05/2020, 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. 1º. Fica vedada a contratação de mão de obra temporária proveniente de outras regiões que não do Município de 
Araxá, porquanto perdurar o estado de emergência em saúde decretado por consequência da disseminação do Novo 
Coronavírus.
Parágrafo único. Em situação excepcional, quando for demonstrada a completa inviabilidade da manutenção e per-
manência de funcionamento de serviços essenciais à população, por inexistência de mão de obra local qualifi cada, 
deverá ser previamente apresentado plano de contingência ao Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, para sua apre-
ciação e eventual aprovação.
Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser dada publicidade geral e irrestrita.
Araxá, 27 de maio 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

VITOR HUGO HEISLER
DELEGADO REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL/MG

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

“Edital de Notifi cação de Remoção de Veículos Abandonados em Via Pública”
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, cumprindo determinação do CTB, artigo 26, II e da Lei 
Municipal  6.496 de 17 de outubro de 2013 e, depois de esgotadas as tentativas de ciência por meio de notifi cação 
pessoal, vem pelo presente Edital  NOTIFICAR o proprietário do veículo abaixo relacionado para no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados desta publicação retirar seu veículo do logradouro público,  sob as penas da Lei.
Araxá, 26 de maio de 2020.

N° PLACA UF MARCA MODELO FAB. ENDEREÇO BAIRRO SITUAÇÃO DATA

1 BIU-0053 MG FORD VERSAILLES 1992 R. Idelcio J. Rufi no, 20 MANGABEIRAS Abandonado 28/04/2020
2 GPR-5884 MG GM CARAVEN 1979 R. Idelcio J. Rufi no, 21 MANGABEIRAS Abandonado 29/04/2020
3 BNI-7305 MG RENAULT 21 TXE 1993 R. Nelson T Silva, 90 BOA VISTA Abandonado 19/05/2020
4 GKQ-0287 MG VW GOL 1989 R.Func João Rosa, 8 A SANTA LUZIA Abandonado 18/05/2020
5 BML-1701 MG VW KOMBI 1993 R.Fernando Noronha 93 S. DOMINGOS Abandonado 27/08/2019
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