DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG
Órgão Oficial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 1 / nº 15  Quarta-feira, 11 de junho de 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL
A Prefeitura Municipal de Araxá e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano comunicam e convocam todos os interessados, para formarem
chapas e participarem da eleição da 1ª Diretoria da Associação Unificada dos
bairros Boa Vista e São Domingos.
A inscrição deve ser feita na Secretaria de Desenvolvimento Humano na Av.
Ananias Teixeira nº 10 bairro Santa Rita e vai até o dia 16 de junho de 2014 às
17:00 horas. OBS: Pretendemos realizar esta eleição no mês de Julho de 2014
José Domingos Vaz
Secretário de Desenvolvimento Humano
Gentil - Sidney - Gaspar
Comissão Organizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Araxá, Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Araxá - COMSEA,
convocam todos os membros titulares e suplentes do COMSEA para participarem da plenária que se fará realizar DIA : 17/06/2014
HORÁRIO: 14:00 h
LOCAL: AMPLA - Praça Antonio Alves da Costa nº 300 - Bairro São Pedro tel= 3662-3637
MEMBROS E ENTIDADES:
ARAP - SINDICATO RURAL - HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANCO DO BRASIL - CEFET ASSOCIAÇÃO DOS PSICÓLOGOS - ROTARY - APAE - FADA ASSOCIAÇÃO DE IGUALDADE RACIAL - INSS - ACIA - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E ADOLESCENTES - IPDSA - EMATER - SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE ARAXÁ - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TURISMO E PARCERIAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE
SAÚDE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EDSON - JAIR ONILDA - MARCELO - LUCIANA - FATIMA - GENTIL - SANTO CRISTO - SECRETÁRIO JOSÉ DOMINGOS - SECRETÁRIA EDNA CASTRO
PAUTA : RENOVAÇÃO DO COMSEA E ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA
PRESIDENTE DO COMSEA
FATIMA APARECIDA DA SILVA
OBS: NA DÚVIDA LIGUE 9144-8177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Atos do Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 994 - DE 22 DE MAIO DE 2014
Estabelece horário de funcionamento das repartições públicas da Administração Municipal direta e indireta e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das competências que lhe outorga a Lei
Orgânica do Município de Araxá, CONSIDERANDO o disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal n° 12.663, de 5 de junho de 2012, que prevê a possibilidade dos Municípios declararem ponto facultativo nos dias de jogos da Copa
do Mundo, DECRETA:
Art. 1°. Fica considerado ponto facultativo nas repartições públicas da administração direta e indireta, inclusive nas autarquias e fundações do Município, à partir das 14h:00min. nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do
Mundo FIFA 2014, ressalvados os serviços e as atividades essenciais assim
definidos por equidade no art. 10 da Lei 7.783 de 28 de junho de 1989, conforme
dispõe o § 1° do art. 9° da Constituição Federal;
Parágrafo único. Os Secretários Municipais poderão determinar que os servidores e funcionários sob sua lotação exerçam suas atividades se assim as
considerar essenciais, independentemente de estarem listadas na Lei citada
no "caput" deste artigo.
Art. 2°. As repartições públicas da administração direta e indireta, inclusive
nas autarquias e fundações do Município nos dias em que a seleção brasileira
participar dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 terão seu funcionamento
normal no período ininterrupto das 08h:00min às 14h.min., devendo os servidores e funcionários públicos executarem suas atividades em referido período, em
substituição a carga horária diária de 08 horas.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
ALEX RIBEIRO GOMES
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 1004 - DE 23/05/2014
nomeando o Sr. BRUNO SÉRGIO HILLER ao cargo em comissão de Diretor
Ambiental do Programa Casa do Pequeno Jardineiro da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Humano.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°40 /2014 anexo à Lei n° 6.655 de 21 de maio de

2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de
Araxá - APAE - Escolinha Tia Lúcia, a fim de que possa oferecer ensino de
qualidade na modalidade Educação Especial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste
convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as
fichas orçamentárias número 546.
VALOR: R$ 653.266,56 (seiscentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta
e seis reais e cinquenta e seis centavos), a serem pagos em 08 (oito) parcelas
mensais iguais, no valor de R$ 81.658,32 (oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Entidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°41/2014 anexo à Lei n° 6.655 de 21 de maio de
2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Instituto Educacional Gabriela Mistral.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e o Instituto Educacional Gabriela Mistral, a fim de que
esta possa ofertar ensino na modalidade educação infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste
convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as
fichas orçamentárias número 545.
VALOR: R$ 356.984,16 (trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta
e quatro reais e dezesseis centavos), a serem pagos em 08 (oito) parcelas mensais iguais, no valor de R$ 44.623,02 (quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e
três reais e dois centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Entidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 42/2014 anexo à Lei n° 6.655 de 21 de maio de
2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Casa de Nazaré.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Casa de Nazaré, a fim de que esta possa ofertar ensino na modalidade educação infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste
convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as
fichas orçamentárias número 545.
VALOR: R$ 433.102,24 (quatrocentos e trinta e três mil cento e dois reais e
vinte e quatro centavos), a serem pagos em 08 (oito) parcelas mensais iguais no
valor de R$ 54.137,78 (cinquenta e quatro mil cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Entidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 43/2014 anexo à Lei n° 6.655 de 21 de maio de
2014.
PARTES: O Município de Araxá e Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Entidade, a fim de que esta possa ofertar ensino na
modalidade educação infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste
convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as
fichas orçamentárias número 545.
VALOR: R$ 410.700,40 (quatrocentos e dez mil setecentos reais e quarenta
centavos), a serem pagos em 08 (oito) parcelas mensais iguais, no valor de R$
51.337,55 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Entidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 44/2014 anexo à Lei n° 6.655 de 21 de maio de
2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação Educacional de Araxá.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação, a fim de que esta possa ofertar ensino na
modalidade educação infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste
convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as
fichas orçamentárias número 545.
VALOR: R$ 119.958,24 (cento e dezenove mil novecentos e cinquenta e oito
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reais e vinte e quatro centavos), a serem pagos em 08 (oito) parcelas mensais
iguais, no valor de R$ 14.994,78 (quatorze mil novecentos e noventa e quatro
reais e setenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Entidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 45/2014 anexo à Lei n° 6.655 de 21 de maio de
2014.
PARTES: O Município de Araxá e Sociedade de Educação e Promoção Social
Imaculada Conceição.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação, a fim de que esta possa ofertar ensino na
modalidade educação infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste
convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as
fichas orçamentárias número 545.
VALOR: R$ 184.995,84 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e
cinco reais e oitenta e quatro centavos), a serem pagos em 08 (oito) parcelas
mensais iguais, no valor de R$ 23.124,48 (vinte e três mil cento e vinte e quatro
reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Entidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 46/2014 anexo à Lei n° 6.655 de 21 de maio de
2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança - CEPAC
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação, a fim de que esta possa ofertar ensino na
modalidade educação infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste
convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as
fichas orçamentárias número 545.
VALOR: R$ 96.352,00 (noventa e seis mil trezentos e cinquenta e dois reais), a
serem pagos em 08 (oito) parcelas mensais e iguais no valor de R$ 12.044,00
(doze mil e quarenta e quatro reais).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Entidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 47/2014 anexo à Lei n° 6.655 de 21 de maio de
2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Escola Infantil Mundo da Criança.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Entidade, a fim de que esta possa ofertar ensino na
modalidade educação infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste
convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as
fichas orçamentárias número 545.
VALOR: R$ 269.544,72 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e quarenta
e quatro reais e setenta e dois centavos), a serem pagos em 08 (oito) parcelas
mensais e iguais no valor de R$ 33.693,09 (trinta e três mil seiscentos e noventa
e três reais e nove centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Entidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Setor de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Município Araxá/MG - Julg. Pregão Presencial 08.038/2014. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para serviço
de serralheria para atender a diversas secretarias. Vencedor: Serralheria Real
Araxá LTDA, valor global: R$ 1.180.000,00. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito
Municipal,11/06/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Município Araxá/MG - Julg. Pregão Presencial 08.012/2014. Aquisição
de betoneira hidráulica montavel em caminhão traçado, para atender a secretaria municipal de desenvolvimento urbano, no transporte e fornecimento de concreto as obras de construção covil da prefeitura de Araxá. Vencedor: Siti Sociedade de Instalações Industriais LTDA, item: 1 valor global: R$ 71.000,00. Dr.
Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal, 11/06/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Município Araxá/MG - Julg. Pregão Presencial 08.027/2014. Locação de
caminhão carroceria ¾ para atender a secretaria de desenvolvimento urbano
no trabalho de limpeza de bueiros. Vencedor: José Humberto de Oliveira, item: 1
valor global: R$ 38.760,00. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal, 11/
06/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Município Araxá/MG - Julg. Pregão Presencial 08.037/2014. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para serviço
de montagem de estruturas metálicas em alumínio e painéis termo acústicos
para reforma das escolas municipais de ensino fundamental. Vencedor: Serralheria Real Araxá LTDA, valor global: R$ 744.999,60. Dr. Jeová Moreira da Costa,
Prefeito Municipal, 11/06/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 00.004/2011. Município Araxá/MG e Araxá Cartório de Registro
de Imóveis, firmam aditamento contrato celebrado 04/04/11, vencendo 03/04/
15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço. Dr. Jeová Moreira
da Costa- Prefeito Municipal, 26/03/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.045/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e
Minasol Indústria e Comercio de Produtos Minerais LTDA, valor global R$
219.800,00. Registro de preço para aquisição de calcário para atender as atividades da secretaria de desenvolvimento rural. Período 12 meses. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 26/05/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 03.004/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e
Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA, valor global R$ 3.920.964,27. Firmam contratação de empresa especializada em engenharia civil, para execução de serviço de terraplenagem e pavimentação asfaltica em CBUQ, na estrada que liga o município de Araxá ao distrito Antinha . Período 304 dias. Dr.
Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 22/05/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE CONCESSÃO 04.003/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e
Azul Linhas Aéreas S.A, valor global R$ 18.480,00,firmam contrato de concessão de uso remunerado de conjunto de áreas no aeroporto Romeu Zema . Período 12 meses. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 01/02/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 08.086/2013. Município Araxá/MG e Bimaq Benfica Implementos Máquinas Agrícola LTDA, firmam aditamento contrato celebrado 14/10/13,
vencendo 09/10/14. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 12/04/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 04.005/2013. Município Araxá/MG e Aris Katsanos, firmam aditamento contrato celebrado 08/05/13, vencendo 07/05/15, c/ alteração do valor
global contratado, reajustando preço. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 05/05/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 08.087/2013. Município Araxá/MG e Valtuir Jose Gomes, firmam
aditamento de acréscimo de serviço do contrato celebrado 16/10/13, Dr. Jeová
Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 01/04/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público suspensão Pregão Presencial
08.061/2014. Contratação de empresa para fornecimento e aplicação de tinta
com tecnologia de isolante térmico, para os prédios da cidade administrativa.
Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 11/06/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público suspensão Pregão Presencial
08.062/2014. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistema de geração de energia elétrica através de sistemas de células fotovoltaicas,
conectado a rede pública de distribuição, em atendimento a prédios públicos
municipais. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 11/06/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.055/
2014. Contratação de empresa especializada para manutenção dos cemitérios
São João Batista e Paineiras. Abertura 02/07/2014 09:00 hs. Edital disponível:
17/06/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 34 3691-7022.
Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 11/06/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Tomada de Preços
F2.002/2014. Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão
de obra de engenharia, para atender aos serviços de manutenção das unidades
de saúde. Abertura 04/07/2014 09:00 hs. Edital disponível: 18/06/2014. Setor de
Licitações: 34 3691-7022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 11/
06/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.057/
2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
roçadeiras nas vias públicas do perímetro urbano de Araxá. Abertura 03/07/
2014 09:00 hs. Edital disponível: 18/06/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 34 3691-7022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal11/06/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial
F8.005/2014. Locação de veículos com capacidade para 5 passageiros, para
atender ao transporte de usuários do SUS. Abertura 02/07/2014 15:00 hs. Edital
disponível: 17/06/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 34
3691-7022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 11/06/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMA - Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Araxá
Prefeito Municipal
Jeová Moreira da Costa
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
Alex Ribeiro Gomes
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
André Sampaio Borges
Rua Presidente Olegário Maciel, 306, Centro, CEP 38.183-186  Araxá/MG
Telefone (34) 3691-7095 - versão online no site www.araxa.mg.gov.br
Edição e distribuição: Machado e Kikuchi Comunicação Integrada

Órgão Oficial do Município de Araxá  Quarta-feira, 11 de junho de 2014

PÁGINA 3

EDITAL DE PENALIDADE DE TRÂNSITO Nº 035/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, e na Deliberação No. 66 do Conselho
Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN - MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito por não ter localizado
os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, concedendolhes, caso
queiram, o prazo de trinta dias contados desta publicação, para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Araxá - Jari / Araxá - MG e/ou procederem ao pagamento de multa
por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 037/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de
Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na
Resolução 149 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das
Notificações de Autuação por Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos
abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas,
concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Araxá.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 036/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de
Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na
Resolução 149 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das
Notificações de Autuação por Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos
abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas,
concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Araxá.

EDITAL DE PENALIDADE DE TRÂNSITO Nº 036/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito
deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, e na Deliberação No. 66
do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN - MG, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração
de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das
Notificações aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas
infrações cometidas, concedendolhes, caso queiram, o prazo de trinta dias contados desta publicação,
para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Araxá Jari / Araxá - MG e/ou procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma
estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.

