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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 346 Sexta, 25 de setembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Anulação de Licitação. Pregão Presencial 08.032/2020. 
Processo 124.  Objeto: Contratação de veículos com motorista para a prestação de serviços de transporte escolar 
rural em estradas mistas (com e sem pavimentação) no Município de Araxá-MG. Fica anulado o processo licitatório 
em epígrafe conforme motivos insertos no processo. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito 
Municipal, 18/09/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.064/2020. Processo 180.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de consumo que serão utilizados pelo Albergue Municipal, 
conforme estipulado pela Portaria nº 369/2020 relacionado ao confi namento de ações socioassistenciais visando ao 
enfrentamento de situação de emergência em decorrência do COVID-19, por meio da proteção, orientação, apoio e 
atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados pela situação, de forma a 
permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam 
às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coro-
navírus. Acolhimento das propostas 25/09/2020 à partir das 17:00 horas até 07/10/2020 às 09:00 horas; Abertura das 
Propostas de Preços dia 07/10/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 07/10/2020 às 09:40. 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 Pre-
feito Municipal, 23/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.065/2020. Processo 181.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de moveis para escritório e tatames que serão utilizados pela FAMA – 
Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, conforme autorização de empenho referente a transferência voluntária 
de recursos oriundos de Emenda Parlamentar 201914050002, na modalidade Fundo a Fundo, de acordo com a Por-
taria nº 2.601 de 06 de novembro de 2018 e Lei Municipal 7.442 de 30 de junho de 2020. Acolhimento das propostas 
25/09/2020 à partir das 17:00 horas até 08/10/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 08/10/2000 
às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 08/10/2020 às 09:40. 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, 23/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.034/2020. Processo 143. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Conect BR Tecnologia LTDA, valor global: R$ 33.000,00, fi rmam contratação de empresa espe-
cializada para a prestação de serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para 
controle preventivo dos indicadores de planejamento, execução e resultados da gestão pública com a disponibilização 
de ferramenta de BUSINESS INTELLIGENCE – BI, para atender o Município de Araxá. Vencimento: 31/12/2020.  
Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 01/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.041/2020. Processo 134. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Danro Papelaria, Informática e Presentes Eireli, valor global: R$ 20.250,00; Gonçalves e Teixeira 
LTDA, valor global: R$ 1.323,00; Higor Silva Canedo, valor global: R$ 12.354,00; Márcio Muniz de Ávila 10170845648, 
valor global: R$ 9.300,00, fi rmam aquisição de materiais de consumo e equipamentos de informática para  equipar as 
unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2020.  Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 08/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.015/2020. Processo 021. Extrato de Termo 
Aditivo de Reequilíbrio Econômico Financeiro. O Município de Araxá concede reequilíbrio econômico fi nanceiro no 
item: 28.280, nifedipino 20mg, fornecido pela empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA passando o valor de R$ 
0,1140 para R$ 0,1200, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 
24/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.043/2020. Processo 160. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Agência Clic Soluções em Tecnologia e Mídia Visual LTDA ME , valor global: R$ 105.000,00, 
fi rmam contratação dos serviços técnicos na área de sistemas de informação, de manutenção e desenvolvimento de 
novos recursos em banco de dados desenvolvidos em Microsoft Access 2003 e ASP, incluindo hospedagem de servidor 
compartilhado, migração gratuita, backups semanais e servidor nacional para atividades das diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Araxá. Vencimento: 21/09/2021.  Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 21/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.039/2016. Processo 192. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Antero Rodrigues Neto, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/09/16, vencendo em 
01/09/2021, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 28/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.025/2020. Processo 066. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA, fi rmam aditamento contrato celebrado 
11/05/2020,  prorrogando o prazo de vigência para 11/01/2021 e o prazo de execução para 10/04/2021. Aracely de 
Paula - Prefeito Municipal, 10/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.007/2019. Processo 066. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e AC Comércio Serviços e Construção Eireli, fi rmam aditamento contrato celebrado 05/12/2019, 
prorrogando o prazo de vigência para 05/12/2020 e o prazo de execução para 05/11/2020. Aracely de Paula - Prefeito 
Municipal, 03/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
04.041/2020 - Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramento 
legal da contratação da empresa, entendendo possível a realização da mesma nos dispositivos legais previstos no  art 
24, inciso IV e de forma a cumprir o disposto no art. 26, ambos da Lei 8.666/93. RATIFICO a condição de Dispensa de 
Licitação para aquisição de medicamentos para atender os pacientes em tratamento em leito de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Covid – 19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Município de Araxá/MG. Empresas 
contratadas: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ nº 44.734.671/0001-51 no valor to-
tal de R$ 21.295,00 (vinte e um e duzentos e noventa e cinco reais) e COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
CNPJ nº 67.729.178/0004-91 no valor total de R$ 6.156,00 (seis mil e cento e cinquenta e seis reais), considerando a 
fi nalidade precípua da Administração, cujas necessidades de urgência condicionam sua escolha, inclusive quanto ao 
preço, estando este dentro dos preços praticados no mercado. Prazo: 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do 
contrato. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 14/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação 04.041/2020 - O 
MUNICÍPIO DE ARAXÁ e as empresas, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ nº 
44.734.671/0001-51 no valor total de R$ 21.295,00 (vinte e um e duzentos e noventa e cinco reais) e COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ nº 67.729.178/0004-91 no valor total de R$ 6.156,00 (seis mil e cento e 
cinquenta e seis reais), contratam entre si a aquisição de medicamentos para atender os pacientes em tratamento em 
leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid – 19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Município 
de Araxá/MG. Prazo: 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 
14/09/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade por Credenciamento 12.004/2020. Processo 115. O 
Município de Araxá torna público, julgamento da fase de habilitação e proposta do processo nº 12.004/2020 para cre-

denciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos de plantonista presencial por hora em 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para atendimento aos pacientes suspeitos de COVID 19/pacientes confi rmados 
com COVID 19 na sala Vermelha da Unidade de Pronto Atendimento UPA Alzira Rodrigues Duarte, Unidades Sentinela 
e na Associação de Assistência Social Santa Casa de Misericórdia de Araxá/MG, através da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Araxá/MG. Licitante credenciada e habilitada: Clarice Aparecida de Medeiros, credenciada 
nos seguintes itens: 66140 e 66151, valor global: R$ 58.310,40. Talita Cristina Ferreira Silva, Presidente da C.P.L. 
02/09/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
04.040/2020. Considerando o disposto na solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, na análise 
da proposta de locação de imóvel urbano, situado na situado na rua Thieres Botelho n° 110, Bairro: Centro cidade de 
Araxá/MG, com início em 20/08/2020 à 20/08/2021, para o funcionamento do CENTRO DE ATENDIMENTO A EDU-
CAÇÃO INCLUSIVA-CAEI de Araxá/MG, considerada fi nalidade precípua da Administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionam a sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos praticados no 
mercado, em R$ 6.383,58 (seis mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) mensais. RATIFICO a 
condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações e Contratos. 
Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 20/08/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 04.040/2020 – O 
MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG e a ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ESPÍRITA DE ARAXÁ, contratam entre si a locação 
de imóvel urbano, situado na rua Thieres Botelho n° 110, Bairro: Centro cidade de Araxá/MG, com início, nesta cidade, 
com início em 20/08/2020 à 20/08/2021, para o funcionamento do CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO IN-
CLUSIVA-CAEI de Araxá/MG, com valor de em R$ 6.383,58 (seis mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito 
centavos) mensais. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 20/08/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Aviso de Julgamento de Recurso. Processo Licitatório na modalidade Con-
corrência nº 03.005/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o forneci-
mento de material e mão de obra para recuperação (drenagem, sinalização e obras complementares) e recapeamento 
asfáltico em CBUQ na Avenida Damaso Drummond.  A Comissão Permanente de Licitação comunica que foi negado 
provimento ao recurso interposto pela licitante C & R Engenharia e Construções Ltda - EPP, CNPJ: 18.666.391/0001-
43. As razões que motivaram tal posicionamento encontram-se a disposição dos interessados, para consulta, no site 
www.araxa.mg.gov.br e no Setor de Licitação, a Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03 B. Guilhermina 
Vieira Chaer, Araxá-MG, das 08h00min ás 12h00min e das 14h00min ás 18h00min. Demais informações pelo telefone 
34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 23/09/2020. João Bosco França - Presidente da CPL. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Aviso de Licitação. Concorrência nº 03.005/2020. O Município de Araxá-MG, 
através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que, após análise e julgamento do recurso 
interposto pela licitante C & R Engenharia e Construções Ltda - EPP, CNPJ: 18.666.391/0001-43, no Processo Lici-
tatório na modalidade Concorrência nº 03.005/2020, fi ca designado o dia 29/09/2020 ás 09h00min para abertura e ju-
lgamento dos envelopes propostas das empresas habilitadas no certame. Demais informações pelo telefone 34.3691-
7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 23/09/2020. João Bosco França - Presidente da CPL. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.130/2017. Processo 182. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Fabrício Borges Oliveira; Paula Pontes Amaral; Patrícia Teixeira Nunes – ME; Simea 
Cristiana dos Reis; Suelen de Cássia Silva, fi rmam aditamento contrato celebrado 28/08/17, vencendo em 28/08/2021. 
Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 24/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.048/2020. Processo 152. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Higor Silva Canedo, valor global: R$ 4.038,00; Israel e Israel LTDA, valor global: R$ 558,000; 
Patos Distribuidora LTDA, valor global: R$ 4.522,00; Por Sol Energia Solar Comércio de Máquinas Equipamentos e 
Locações Eireli, valor global: R$ 5.420,00, fi rmam aquisição de materiais de consumo e permanentes para atender as 
necessidades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-
MG. Vencimento: 31/12/2020.  Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 14/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.052/2020. Processo 158. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Por Sol Energia Solar Comércio de Máquinas Equipamentos e Locações Eireli, valor global: 
R$ 3.440,00, fi rmam aquisição de materiais material médico-hospitalar (chicotes fl exíveis de oxigênio) para atender a 
demanda da unidade de pronto atendimento do Município de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2020.  Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 16/09/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.013/2019. Processo 177. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE, 
fi rmam aditamento contrato celebrado 01/11/2019, vencendo em 01/11/2021, reajustando o preço dos serviços con-
tinuados em 2,35%, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 
11/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Inexigibilidade por Credenciamento 12.004/2020. Processo 115. Ex-
trato de Ratifi cação. Considerando a legitimidade do procedimento licitatório, especialmente o resultado da análise da 
documentação dos interessados proferida pela Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto nº 777 de 
25 de julho de 2019 e acolhendo o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações; RATIFICO e HOMOLOGO, a presente licitação, adjudicando seu 
objeto a empresa: CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA ARAXÁ LTDA: no valor unitário do plantão 
– item 66.140; R$ 112,96 (CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA SEIS CENTAVOS) e item 66.151; R$ 130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS. Vencimento: 06/10/2020. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 14/08/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade por Credenciamento 
12.004/2020. Processo 115 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG e a CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTEN-
SIVA ARAXÁ LTDA, contratam entre si a credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médi-
cos de plantonista presencial por hora em uti (unidade de terapia intensiva), para atendimento aos pacientes supeitos 
de Covid 19/pacientes confi rmados com Covid 19 na sala vermelha da unidade de pronto atendimento UPA Alzira 
Rodrigues Duarte, unidades sentinela e na Associação de Assistência Social Santa Casa de Misericórdia de Araxá/MG, 
através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araxá/MG, no valor unitário do plantão – item 66.140; R$ 
112,96 (CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA SEIS CENTAVOS) e item 66.151; R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS. 
Vencimento: 06/10/2020 Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 14/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Revogação de Licitação - Inexigibilidade por Credenci-
amento - Processo nº 12.005/2020. Processo: 121. Objeto: Credenciamento de pessoa física ou jurídica para a 
prestação de serviços médicos anestesiologistas, plantonistas a distância e presencial por hora, incluindo cirurgias 
eletivas a serem realizados nas diversas unidades credenciadas SUS-Sistema Único de Saúde do Município de Araxá-
MG.  Em virtude do processo licitatório em epígrafe ter sido classifi cado como deserto, em virtude do requerimento 
da Secretaria Municipal de Saúde, e amparo no parecer da Procuradoria Geral do Município, determino a revogação 
do credenciamento nº 12.005/2020, com baixas praxe e de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 22/09/2020.
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RESOLUÇÃO CIMPLA Nº 06 /2019
“Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento do 
CIMPLA para o exercício de 2019 e altera a redação do Art. 28, da Resolução nº 01 do Exercício de 2018’’
A Presidente do Consórcio Intermunicipal Do Planalto De Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribuições e considerando 
que a Assembleia Geral aprovou, sanciona e promulga seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica autorizada a ampliação do limite de abertura de créditos suplementares previsto na Resolução n.º 01 do 
Exercício de 2018, onde dispõe sobre as Metas e Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2019, no montante 
de 35,00%(trinta e cinco por cento) do valor da despesa autorizada, para suprir insufi ciências de saldos de dotações 
orçamentárias.
Art. 2º - O Artigo 28 da Resolução n.º 01 do Exercício de 2018, passa a vigorar com seguinte redação:
Art. 28º Durante a execução orçamentária do Exercício 2019, fi ca autorizada a abertura de crédito suplementar até o 
limite de 35% (cento e setenta e cinco por cento) do total da despesa fi xada para o exercício.
a. Anulação parcial de suas dotações;
b. Incorporação de superávit e/ou saldo fi nanceiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
c. Excesso de arrecadação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/01/2019.
Araxá/MG, 30 de Agosto de 2019.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO CIMPLA Nº 07/2019

“Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento munic-
ipal no exercício de 2019 e altera a redação do Art. 7º, I da Resolução nº 02 de 11 de Janeiro de 2019, revisada pela 
Resolução nº 02, de 09 de maio de 2.019.”
A Presidente do Consórcio Intermunicipal Do Planalto De Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribuições e considerando 
que a Assembleia Geral aprovou, sanciona e promulga seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica autorizada a ampliação do limite de abertura de créditos suplementares previsto na Resolução n.º 02 de 
11 de Janeiro de 2019, revisada pela Resolução nº 2 de 09 de maio de 2019 do presente exercício no montante de 
35,00% (trinta e cinco por cento) do valor da despesa autorizada, ambas da Lei Orçamentária Anual (LOA), para suprir 
insufi ciências de saldos de dotações orçamentárias.
Art. 2º - O Artigo 6º da Resolução n.º 02, de 11 de Janeiro de 2019, revisada pela Resolução nº 02, de 09 de maio de 
2019, passa a vigorar com seguinte redação:
Art. 6º - Ficam autorizados:
Fica o Presidente e/ou Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá – CIMPLA, 
respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 4.320/64, autorizado a abrir Créditos 
Adicionais Suplementares, até o valor de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do Orçamento de que trata 
esta resolução, com a fi nalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nesta Lei, bem como, 
para promover ajustes de programação por insufi ciências das dotações orçamentárias em decorrência das atividades 

desenvolvidas e das necessidades demandadas, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial 
e/ou total das Dotações, bem como de: Anulação parcial de suas dotações:
a. Anulação de Dotações Orçamentárias
b. Incorporação de superávit e/ou saldo fi nanceiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
c. Excesso de arrecadação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/01/2019.
Araxá/MG, 30 Agosto de 2.019.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS RESOLUÇÃO Nº 07/2019
Senhores Prefeitos,
Encaminho esta Resolução para ampliação do Limite de Créditos suplementares no Orçamento CIMPLA do presente 
exercício para suprir insufi ciências de saldos de dotações orçamentárias e alteração na redação do art. 7º, Ida Res-
olução n.º 02, de 11 de Janeiro de 2019, revisada pela Resolução nº 02, de 09 de maio de 2019.
Ocorre que durante a execução orçamentária deste exercício de 2019 diversas dotações de despesas do CIMPLA vem 
apresentando insufi ciências de saldos para realização das despesas correspondentes necessitando, assim, realizar 
suplementações por anulação parcial e/ou total, ou seja, transferir valores de uma dotação não utilizada para a que 
necessita de suplemento, conforme autorização na Lei Orçamentária.
Dada a estas insufi ciências, principalmente das dotações para execução das ações na, manutenção das atividades da 
patrulha mecanizada, onde os municípios consorciados utilizam do credenciamento de locação de maquinas, camin-
hões e equipamentos, portanto se faz necessário a alteração do limite para suplementação, ampliando-se para 35% 
(cinquenta por cento) o limite de autorização para realização de suplementações orçamentárias.
Inicialmente foi autorizado o percentual de 25% na LDO para a realização de suplementação orçamentária, agora es-
tamos encaminhando uma nova Resolução aumentando em mais 10%, totalizando em 35% (trinta e cinco por cento), 
esta Resolução.
Cumpre destacar que no presente exercício o CIMPLA necessitou fazer alteração na Resolução em virtude da grande 
demanda dos municípios consorciados em fazer a contratação de locação de caminhões, maquinas e equipamentos.
Assim, encaminhamos a resolução que permita a discussão democrática em Assembleia.
Considerando que se trata de uma matéria técnica e de ordem legal, referente à execução orçamentária colocamos à 
disposição de V.Exas. a atual equipe técnica nas áreas contábeis, administrativas e jurídicas do CIMPLA para maiores 
esclarecimentos sobre o assunto.
Atenciosamente
Araxá/MG, 30 Agosto de 2.019.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO PLANALTO DE ARAXÁ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 051, de 16 de setembro de 2020.
Dispõe sobre a aprovação do Plano Anual de Aplicação dos recursos do FMDCA para o ano de 2021. 
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 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente); 
CONSIDERANDO que o CMDCA, enquanto órgão colegiado gestor do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), por força dos artigos 88, inciso IV, e 260, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), e dos artigos 13, V e XIII, 71 e 77, da Lei Municipal n.º 6.087/2011, detém a prerrogativa ex-

clusiva para deliberar sobre o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do FMDCA, fi xando seus critérios de utilização, 
visando atender aos interesses coletivos e necessidades urgentes da criança e do adolescente; 
CONSIDERANDO que a fi nalidade precípua do FMDCA seja o fi nanciamento de programas e projetos governamentais 
e não governamentais complementares e inovadores na área da criança e do adolescente, de duração determinada 
que não exceda a 3 (três) anos, visando o fortalecimento da política de promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente, dentre outros objetivos, consoante o art. 15 da Resolução nº 137/2010/
CONANDA;
CONSIDERANDO que em decorrência pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) foi desencadeada situ-
ação de emergência em saúde pública nacional e internacional, exigindo do Poder Público, dos Conselhos de Direitos 
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Extrato 1º primeiro Termo Aditivo do contrato de número 25/2020 – Processo Licitatório nº 001/2020 – Modali-
dade Pregão Presencial nº 05.001/2020, para contratação empresa especializada em engenharia civil, incluindo forne-
cimento de material e mão de obra, para execução da reforma e melhoria no imóvel sede do CERAD. Ficam alterados 
os prazos de execução e vigência, que passam a ser, respectivamente, até 16 de dezembro de 2.020 e vigência até 

31 de dezembro de 2.020. Com o justifi cado aumento do valor da execução da obra, aditiva-se os valores inicialmente 
contratados no aporte de R$ 45.384,58 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito cen-
tavos). Araxá, 04 de agosto de 2.020. Edson Justino Barbosa, Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 
de Araxá – FCAA.

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 pre-
sente edital, ARETUSA VASCONCELOS DE AVILA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.012.0370.001, localizado na RUA RUY BARBOSA DA SILVA JUNIOR, 65, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR, 
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, DELMO FERNANDO PEREIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.412.0119.001 E 1.R1.03.412.0131.001, localizado na RUA ANTONIO DONIZETE DA COSTA, 55 E 45, Bairro 
RESIDENCIAL VITORIA, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, DOUGLAS SANTIAGO OLIVEIRA MARTINS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.455.0026.001, localizado na RUA JOSE RUBENS PORFIRIO, 65, Bairro RESIDENCIAL SOLARIS, 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, JOAO EVANGELINO DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
2.R3.04.256.0360.001, localizado na TRV SANTA CRUZ, 170, Bairro FERTIZA, 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, JOAO GILBERTO DE ABREU, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.750.0397.001, localizado na RUA DOS JOAO DE BARROS, 55, Bairro JOAO BOSCO TEIXEIRA, nesta ci-
dade, 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, LUIS ANDRE SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.019.0132.001, 
localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 110, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR, 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 

da Criança e do Adolescente e das entidades de atendimento a implementação de projetos e ações complementares 
da política da infância e adolescência que, além de mitigar a transmissão comunitária do coronavírus, também garan-
tam o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, expressos no artigo 7º do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, por meio da aplicação dos recursos do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), 
exigindo o redirecionamento de objetivos e metas na aplicação dos referidos recursos;
CONSIDERANDO que a crise socioeconômica causada pela epidemia do coronavírus afeta sobremaneira as crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, muitas das quais podem projetos e programas complementares 
desenvolvidos por organizações da sociedade civil e por órgãos ou entidades governamentais inscritas no CMDCA 
mediante celebração de parcerias custeadas por repasses de recursos do FMDCA; 
CONSIDERANDO que sem a oferta de atendimentos especializados e complementares por entidades governamentais 
e não governamentais nas áreas de saúde, educação e assistência social o quadro apresentado pode se agravar, 
exigindo a adoção de um Pano de Aplicação coerente com a nova realidade nacional, estadual e municipal durante e 
após a pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO, nesse sentido, o Diagnóstico da situação da Criança e do Adolescente do município de Araxá, 
elaborado pelo Conselho Municipal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) com 
a participação das organizações sociedade civil inscritas no Conselho, dos órgãos públicos que compõem as redes 
municipal e estadual de Educação, das Secretarias Municipais de Ação e Promoção Social e de Saúde, do Conselho 
Tutelar, da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araxá e  da Polícia Militar, instrumento imprescindível para elab-
oração de políticas públicas e na implementação de ações e projetos que promovam o fortalecimento do Sistema de 
Garantia de Direitos da criança e do adolescente e nível municipal;      
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 16 de setembro de 
2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Plano Anual de Aplicação dos recursos do FMDCA para o ano de 2021, conforme Anexo I 
desta resolução, o qual a integra para todos os fi ns de direito.
Art.2º - Os Editais de Chamamento Público a serem elaborados pelo CMDCA a partir da publicação da presente 
Resolução deverão contemplar ações e projetos coerentes com as diretrizes e eixos aprovados no Plano Anual de 
Aplicação dos recursos do FMDCA para o ano de 2021.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 16 de setembro de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA

ANEXO I
PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-

CENTE PARA O ANO DE 2021
DIRETRIZ 01:  AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, TENDO POR EIXOS TEMÁTICOS E 
AÇÕES PRIORITÁRIAS:
EIXO 01 - Projetos que promovam atividades socioeducativas com ênfase no apoio pedagógico e terapêutico para 
crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, com realização de segunda a sexta-feira, no contraturno escolar.
EIXO 02 - Projetos que têm como objetivo a inclusão escolar e social de crianças e adolescentes com ou sem defi ciên-
cias, impactados ou não pela pandemia da COVID-19, para que recebam apoio e condições que lhes permitam desen-
volver habilidades e competências, melhorar seu desempenho escolar, minimizando qualquer forma de discriminação, 
preconceito, garantindo assim a permanência na escola.
EIXO 03 - Projetos que viabilizem círculos de construção de paz, utilizando as ferramentas das Práticas Restaurati-
vas, colaborando para a prevenção e para a resolução positiva de confl itos em geral, contribuindo para a garantia do 
desenvolvimento de boas relações dentro e fora do espaço escolar, favorecendo a aprendizagem saudável e cidadã.  
EIXO 04 - Projetos que oportunizem às crianças e adolescentes, em vulnerabilidade social, a melhoria do desempenho 
escolar por meio de ações pedagógicas, criativas e inovadoras, utilizando as tecnologias de informação e comuni-
cação.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 1: Até R$ 2.000.000,00 (dois milhões)
DIRETRIZ 02: AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DA QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES, TENDO 
COMO EIXOS TEMÁTICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS:
EIXO 01 - Projetos que promovam a qualifi cação e a inserção do adolescente de 14 a 18 anos incompletos, no ato 
da inscrição, no mercado de trabalho, priorizando o atendimento de adolescentes em vulnerabilidade social e/ou em 
cumprimento de medidas socioeducativas e/ou em acolhimento institucional.
EIXO 02 – Projetos que visam a formação para o trabalho, a capacitação, a qualifi cação, estimulem o desenvolvimento 
e o empoderamento dos adolescentes, tornando-os aptos ao planejamento e execução de ações de impacto social 

relacionados à sustentabilidade humana, social, cultural e ambiental.
EIXO 03 – Projetos que fortaleçam o acesso de adolescentes em medidas socioeducativas e em acolhimento institucio-
nal ao Programa de Aprendizagem, conforme lei vigente.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 2: Até R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil)
DIRETRIZ 03 - AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO POR EIXOS TEMÁTI-
COS E AÇÕES PRIORITÁRIAS:
EIXO 01 – Projetos que viabilizem auxílio, apoio e orientação às famílias de crianças e adolescentes em acolhimento 
institucional, que estimulem e provoquem ações para o desacolhimento na garantia ao direito da convivência familiar.
EIXO 02 – Projetos que estimulem o protagonismo social entre crianças e adolescentes em sua comunidade, baseadas 
na perspectiva preventiva do uso de álcool e outras drogas e que promovam o fortalecimento de vínculos familiares.
EIXO 03 – Projetos que considerem a situação do adolescente no uso das drogas, para que os mesmos possam ser 
tratados dentro da política de redução de danos.
EIXO 04 – Projetos que viabilizem a assistência social, psicológica e nutricional às crianças, adolescentes e seus 
cuidadores, priorizando a extrema pobreza.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 3: Até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
DIRETRIZ 04 – AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER, TENDO POR EIXOS 
TEMÁTICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS:
EIXO 01 – Projetos que promovam a inclusão de crianças e adolescentes em atividades culturais, esportivas, recreati-
vas e de lazer, priorizando crianças e adolescentes em extrema vulnerabilidade social.
EIXO 02 – Projetos que ofereçam atividades de esportes, cultura e lazer para crianças e adolescentes defi cientes por 
meio de estímulo psicossocial e motor.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 4: Até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
DIRETRIZ 05 – AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DA SAÚDE, TENDO POR EIXOS TEMÁTICOS E AÇÕES 
PRIORITÁRIAS:
EIXO 01 – Projetos que contribuam para garantia da assistência qualifi cada para crianças e adolescentes com defi ciên-
cia intelectual, física e/ou múltipla e com transtornos.
EIXO 02 – Projetos que trabalhem o planejamento familiar, educação sexual, prevenção de infecções sexualmente 
transmissíveis (IST´s)/HIV/Aids, prevenção da gravidez na adolescência, com a promoção do desenvolvimento da 
sexualidade saudável e responsável, que tratem da diversidade sexual e de gênero.
EIXO 03 – Projetos que contribuam para o desenvolvimento global de crianças na primeira infância, considerando os 
aspectos nutricionais, motores, cognitivos e psicossociais, contemplando a orientação familiar. 
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 5: Até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
DIRETRIZ 06 – AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO POR EIXOS 
TEMÁTICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS:
EIXO 01– Projetos de capacitação da rede, visando a implantação dos programas de apadrinhamento afetivo e família 
acolhedora.
EIXO 02 – Projetos que visem a capacitação com a abordagem em TBRI (Trust Based Relational Intervention – In-
tervenção Relacional com Base na Confi ança) e formação continuada para os profi ssionais que atuam nas Casas de 
Acolhimentos.
EIXO 03 – Projetos que visem a promoção de capacitações para os operadores do Sistema de Garantias de Direitos.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 6: Até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
DIRETRIZ 07 - AÇÕES QUE PROMOVAM A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, TENDO POR EIXOS 
TEMÁTICOS E AÇÕES PRIORITÁTIAS:
EIXO 1: Projetos para execução de campanhas informativas e educativas em prol da garantia de Direitos das crianças 
e adolescentes, com ênfase em ações no enfrentamento a todos os tipos de violência infantojuvenil.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 7: Até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Araxá, 22 de setembro de 2020.

Ofício Int. 210/2020
Ao Dr. Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira

Procurador Geral do Município de Araxá
Assunto: Solicitação (Faz)

Prezado Senhor,
Atendendo ao pedido da Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA, solicitamos de 
V.Sa. apreciação da resolução nº 051/2020 do referido Conselho (cópia anexa) e, caso atenda aos requisitos legais, 
requeremos a publicação da mesma na próxima edição do Diário Ofi cial do Município.
Atenciosamente,

Venâncio Ferreira
Secretário Municipal de Ação e Promoção Social

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

PORTARIA Nº 008 de 11 de Setembro de 2.020
Designa Comissão Técnica de Emergência Cultural Lei Aldir Blanc da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e 
dá outras providências.
A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, no uso de suas atribuições legais, Constitucionais e 
Estatutárias;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo nomeados para comporem a Comissão Técnica de Emergência Cul-
tural da Lei Aldir Blanc da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá:
I- Maria Aparecida Rios
II- Desirée Miranda Braga
III- Keyla Barbosa Machado
IV- Raquel Costa Leão
Art. 2º- Fica criado a Comissão Técnica de Emergência Cultural da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Município de Araxá, 
que deverá operacionalizar, executar os meios administrativos para a prestação de contas juntamente com o Gestor 
Cultural. Referente aos recursos destinados ao município. Com as seguintes atribuições:
I – realizar as tratativas necessárias com os órgãos responsáveis pela descentralização dos recursos;
II – participar das discussões referentes à regulamentação, no âmbito do Município de Araxá, para a distribuição dos 

recursos na forma prevista nos incisos II e III, do artigo 2° da Lei Federal n° 14.017/2020;
III – acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal para o Município de Araxá;
IV – fi scalizar a destinação e execução dos recursos transferidos;
V – elaborar relatório e balanço fi nal a respeito da destinação e execução dos recursos no âmbito do Município de 
Araxá;
VI – efetuar a conferência documental das prestações de contas; 
§ 1° A Comissão Técnica de Emergência Cultural da Lei Aldir Blanc poderá solicitar contribuições de outras secretarias 
e departamentos que se façam necessários para a realização de suas atribuições;
§ 2° A Comissão Técnica de Emergência Cultural da Lei Aldir Blanc poderá solicitar ao Conselho Municipal de Políticas 
Culturais um representante para acompanhar as reuniões e ações da Comissão no sentido de fi scalizar a lisura do 
processo.
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
Araxá-MG, 11 de Setembro de 2.020.

RÉGIA MARA CÔRTES DE AGUIAR
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.003/2019. O 
Instituto de Previdência Municipal de Araxá/MG, comunica às interessadas que em virtude de readequação técnica do 
edital, fi ca designado o dia 13/10/2020 às 13:00h para abertura das propostas para a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviço de digitalização de documentos, arquivo físico do IPREMA, com fornecimento de 
mão de obra na operacionalização e digitalização in loco, indexação de documentos, geração de arquivos eletrônicos, 
renomeação, fornecimento de equipamentos profi ssionais, fornecimento de softwares específi cos e licenciados, para 
digitalização, assinatura eletrônica, ferramentas de busca, classifi cação, visualização, fi ltros e gerenciamento total 
GED, preparação e higienização de documentos físicos e guarda em arquivos físicos para atender as atividades do 
Instituto de Previdência Municipal de Araxá – IPREMA, conforme especifi cações e descrições técnicas constantes 
do Termo de Referência, Anexo I, do Edital. Edital disponível: 30/09/20. Informações: 0(34)3662-5435. André Luís da 
Silva, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Araxá/MG – 24/09/20. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ. EXTRATO DE CONTRATO – Tomada de Preços 
02.001/2020 -  O Instituto de Previdência Municipal de Araxá/MG e MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
OBRA LTDA, valor global: R$ 197.911,67, fi rmam contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo 
o fornecimento de material e mão de obra para realizar o cercamento/fechamento com tela galvanizada e postes de 
concreto bem como com gradil metálico tipo Nylofor do terreno de propriedade do IPREMA – Instituto de Previdência 
Municipal de Araxá, situado na Avenida João Paulo II, s/nº, no Bairro Guilhermina Vieira Chaer. Prazo: 3 meses. André 
Luis da Silva, Superintendente do Iprema - 24/09/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 065/2020
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Invalidez por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 24/08/2020 de acordo com a certidão de óbito sob 
a matrícula 0508720155 2020 4 00071 046 0040895 77, datada de 25/08/2020, a Aposentadoria por Invalidez de AN-
TONIO FIRMINO, inscrito no CPF sob o nº 361.458.316-34 e concedida mediante o Processo de nº 02.004/95, através 
da Portaria nº 023/95, de 14/08/1995, retifi cada pela Portaria nº 235/2004, de 08/10/2004.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 066/2020
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Idade por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 
24 de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 27/08/2020 de acordo com a certidão de óbito 
sob a matrícula 0508720155 2020 4 00071 050 0040903 16, datada de 10/09/2020, a Aposentadoria por Idade de 
JURANDIR PEDRO GONÇALVES, CPF 212.556.106-97, concedida mediante o Processo de nº 01.003/2011, através 
da Portaria nº 017/2011, de 31 de março de 2011.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 067/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais e reajuste de acordo com os índices do 
RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 
32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora MARIA IZETE MELO DO PRADO, inscrita no CPF sob o nº 718.768.396-
00 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Saúde 015.000.005 – CENTRO DE VACINAÇÃO, sob a matrícula 
96841, no cargo efetivo de TECNICO DE ENFERMAGEM, nível/grau 001/010, com efeitos retroativos a 01/09/2020.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 068/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora EUNICE GERALDA 
DE AMORIM, inscrita no CPF sob o nº 630.070.616-87 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 
013.000.001 – FUNDEB, sob a matrícula 96053, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/
grau PEB1/18D2, com efeitos retroativos a 01/09/2020.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 069/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, publicada em 31/12/2003, 

à servidora MARLI APARECIDA BARRETO, inscrita no CPF sob o nº 320.707.566-53 e no órgão de sua lotação Sec-
retaria Municipal de Saúde 015.001.002 – SETOR DE ODONTOLOGIA, sob a matrícula 96133, no cargo efetivo de 
ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, nível/grau 001/004, com efeitos retroativos a 01/09/2020.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 070/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, à 
servidora APARECIDA DA SILVA DE CASTRO, inscrita no CPF sob o nº 362.082.566-15 e no órgão de sua lotação 
Secretaria Municipal de Saúde 015.001.002 – SETOR DE ODONTOLOGIA, sob a matrícula 95421, no cargo efetivo de 
TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE I, nível/grau 001/31A, com efeitos retroativos a 01/09/2020.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 071/2020
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte - Vitalícia.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de conformidade com o disposto art. 40, §7º, I, 
e §8º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, vitalícia, a 
MARIA ABADIA FIRMINO, cônjuge, inscrita no CPF 002.755.006-08, dependente de ANTONIO FIRMINO, inscrito 
no CPF sob o nº 361.458.316-34 e Aposentado por Invalidez nesse Instituto, Processo de nº 02.004/95, Portaria nº 
023/95, de 14/08/1995, retifi cada pela Portaria nº 235/2004, de 08/10/2004, falecido em 24/08/2020, devendo perceber 
R$1.389,02 (hum mil e trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos), correspondente a 100% (cem por cento) do 
total dos proventos, a contar da data do óbito.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 072/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais e reajuste de acordo com os índices do 
RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 
32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, ao servidor CELSO JOSE CARNEIRO, inscrito no CPF sob o nº 255.183.486-49 e 
no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Saúde 015.002.009 – UNISA, sob a matrícula 96239, no cargo efetivo 
de TECNICO SUPERIOR DE SAÚDE I, nível/grau 001/013, com efeitos retroativos a 01/09/2020.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 073/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais e reajuste de acordo com os índices do 
RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 
32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, ao servidor BIANOR JOSE DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº 239.432.116-
49 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Saúde 015.000.002 – MOTORISTAS SAÚDE, sob a matrícula 
96222, no cargo efetivo de AGENTE OPERACIONAL DE TRANSPORTE DA SAÚDE, nível/grau 001/28U, com efeitos 
retroativos a 05/09/2020.
Araxá/MG, 15 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 074/2020
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Idade por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 12/08/2020 de acordo com a certidão de óbito sob 
a matrícula 0508720155 2020 4 00071 037 0040877 10, datada de 16/09/2020, a Aposentadoria por Idade de MARIA 
MARGARIDA DE OLIVEIRA, CPF 340.717.506-00, concedida mediante o Processo de nº 01.001/2016, através da 
Portaria nº 007/2016, de 15 de fevereiro de 2016.
Araxá/MG, 17 de setembro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, MARIA LUIZA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.414.0018.001, 
localizado na RUA ANTONIO DONIZETE DA COSTA, 20, Bairro RESIDENCIAL VITORIA, nesta cidade, por se encon-
trar 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
MARTA PEREIRA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.08.170.0137.001, 
localizado na RUA NIGERIA, 45, Bairro NOVO HORIZONTE, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sa-
bido, 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, NEUSA DAS GRAÇAS HONORATO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.170.0065.001, localizado na RUA NIGERIA, 105, Bairro NOVO HORIZONTE, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 

RAQUEL ALVES FERREIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.03.470.0072.001, 
localizado na RUA JOAO CAETANO NASCIMENTO, 60, 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 autuação 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, REGINA APARECIDA VASCONCELOS DE AVILA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.IS.08.012.0382.001, localizado na RUA RUY BARBOSA DA SILVA JUNIOR, 55, Bairro NOVO PAO DE 
AÇUCAR, 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, ROSA HELENA LAZARA DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.E2.02.283.0360.001, localizado na AVN ADEMAR GUIMARAES, 70, Bairro TIRADENTES, nesta cidade, por se en-
contrar 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, SINESIO FLAVIO DE CARVALHO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.471.0036.001, localizado na RUA DEOLINA HOROSINA DE OLIVEIRA, 30, 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 autuação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 13, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre os plantões dos estabelecimentos Farmacêuticos nos meses de OUTUBRO A 3 DE JANEIRO DE 2021.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam estabelecidos nos meses e dias abaixo descritos como plantonistas os seguintes estabelecimentos 

farmacêuticos:
I. Dia 04 de outubro de 2020 (domingo): Drogalider, Av. Antonio Carlos, 225 – Centro, telefone: 3611-6060 ou 3611-
0707;
II. Dia 11 de outubro de 2020 (domingo): Mais Popular do Valtinho, Av. João Paulo II, 25-A - Centro, telefone: 3661-
6570;
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SECRETARIA  MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA

“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, 23 de setembro de 2020.

N° PLACA UF Marca Modelo FAB. ENDEREÇO BAIRRO SITUAÇÃO DATA 

1 GRX - 4027 MG FIAT CITY 1986 R.JOSÉ MONTANDON  PAI-
VA, 70 ABOLIÇÃO ABANDONADO 02/09/2020

2 MWB-4930 MG FORD FIESTA 2001 R.JOSÉ ALMEIDA MACHA-
DO, 10 ALVORADA ABANDONADO 11/09/2020

3 GXZ-0543 MG FORD KA 1999 R.JOSÉ ALMEIDA MACHA-
DO, 10 ALVORADA ABANDONADO 11/09/2020

4 KDH-0404 GO FORD Explorer 1996 R.JOSÉ QUINTINO AMÂN-
CIO, 667 ALVORADA ABANDONADO 11/09/2020

5 BVR-7671 MG FIAT PRÊMIO 1988 R.JOSÉ QUINTINO AMÂN-
CIO, 667 ALVORADA ABANDONADO 11/09/2020

6 GKQ-5208 MG FORD Corcel II 1978 RUA BAHIA, 389 S. GERALDO ABANDONADO 11/09/2020
7 GME-2000 MG GM MONZA 1987 RUA BAHIA, 389 S. GERALDO ABANDONADO 11/09/2020
8 GRX-5051 MG VW FUSCA 1981 RUA IDELCIO JOSÉ RUFINO MANGABEIRAS ABANDONADO 11/09/2020
9 GRD -6477 MG VW KOMBI 1980 AV. WILSON BORGES, 878 STO ANTÔNIO ABANDONADO 16/09/2020

10 GPR-8682 MG VW Santana 1990 RUA MARIA OLÉSIA DE SÁ, 
90 STA TEREZINHA ABANDONADO 20/09/2020

11 JDT - 1048 MG GM KADETT 1993 RUA PERNAMBUCO, 169 SÃO GERALDO ABANDONADO 23/09/2020

Élvio Bertoni
Autoridade Municipal de Trânsito do Município de Araxá MG

III. Dia 12 de outubro de 2020 (segunda): Drogaria ABC, Av. Rosalvo dos Santos, 405 – São Geraldo, telefone: 3364-
5240;
IV. Dia 18 de outubro de 2020 (domingo): Drogaria Americana, Av. Washington Barcelos, 809-B - Urciano Lemos, 
telefone: 3664-7476;
V. Dia 25 de outubro de 2020 (domingo): Drogaria Santo Antonio, Rua Santo Antonio, 1152 – Santo Antonio, telefone: 
3662-3369;
VI. Dia 01 de novembro de 2020 (domingo): Drogacunha Filial, Av. João Paulo II, 1835 – João Ribeiro, telefone: 3661-
3888;
VII. Dia 02 de novembro de 2020 (segunda): Entrefarma Santo Antonio, Av. Cassiano de Paula Nascimento, 211 - Santo 
Antonio, telefone: 3691-7540;
VIII. Dia 08 de novembro de 2020 (domingo): Drogaria Ideal, Praça Coronel Adolfo 13 - Centro, telefone: 3662-1860;
IX. Dia 15 de novembro de 2020 (domingo): Farmácia Viva Mais, Av. Imbiara, 432 - Centro, telefone: 3664-8008;
X. Dia 22 de novembro de 2020 (domingo): Farmácia Floral, Av. Getúlio Vargas, 381 – Centro, telefone: 3661-3482;
XI. Dia 29 de novembro de 2020 (domingo): Drogalider, Av. Antonio Carlos, 225 – Centro, telefone: 3611-6060 ou 3611-
0707;
XII. Dia 06 de dezembro de 2020 (domingo): Mais Popular do Valtinho, Av. João Paulo II, 25-A - Centro, telefone: 3661-
6570;

XIII. Dia 13 de dezembro de 2020 (segunda): Drogaria ABC, Av. Rosalvo dos Santos, 405 – São Geraldo, telefone: 
3364-5240;
XIV. Dia 19 e 20 de dezembro de 2020 (sábado e domingo): Drogaria Americana, Av. Washington Barcelos, 809-B - 
Urciano Lemos, telefone: 3664-7476;
XV. Dia 25 de dezembro de 2020 (sexta): Drogaria Santo Antonio, Rua Santo Antonio, 1152 – Santo Antonio, telefone: 
3662-3369;
XVI. Dia 27 de dezembro de 2020 (domingo): Drogacunha Filial, Av. João Paulo II, 1835 – João Ribeiro, telefone: 3661-
3888;
XVII. Dia 01 de janeiro de 2021 (sexta): Entrefarma Santo Antonio, Av. Cassiano de Paula Nascimento, 211 - Santo 
Antonio, telefone: 3691-7540;
XVIII. Dia 03 de janeiro de 2021 (domingo): Drogaria Ideal, Praça Coronel Adolfo 13 - Centro, telefone: 3662-1860;
Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique.
Araxá, 24 de setembro de 2020

DIANE DUTRA CARDOSO BORGES
SECRETÁRIA MUNCIPAL DE SAÚDE


