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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 369 Sexta, 26 fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.022/2021. Processo 023.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de papelaria para atender a demanda de diversas secretar-
ias da Prefeitura Municipal de Araxá. Acolhimento das propostas 26/02/2021 à partir das 17:00 horas até 15/03/2021 às 
08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 15/03/2021 às 08:30 horas. 
Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital dis-
ponível dia 26/02/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. 
Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 23/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.023/2021. Processo 025.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal para 
compor kits a serem fornecidos as famílias assistidas pela Secretaria de Ação e Promoção Social da Prefeitura Munic-
ipal de Araxá/MG, que se encontram em situação de vulnerabilidade social devido a pandemia ocasionada pelo vírus 
Covid – 19. Acolhimento das propostas 26/02/2021 à partir das 17:00 horas até 11/03/2021 às 14:00 horas; Abertura 
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 11/03/2021 às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.
com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível dia 26/02/2021 
nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva 
- Prefeito Municipal, 24/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços nº 02.002/2021. O município 
de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 
02.002/2021, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de 
material e mão de obra para ampliação da rede elétrica da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas localizada 
na Avenida João Paulo II nº 1.900, Bairro Vila Jardim - Araxá/MG, conforme previsto no edital e seus anexos. A ses-
são pública para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 16/03/2021 ás 
09h00min e abertura dos mesmos ás 09h10min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site 
www.araxa.mg.gov.br a partir das 17h00min do dia 26/02/2021. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-
7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 24/02/2021. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.021/2021. Processo 023.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimen-
to de material e mão de obra para reforma de sala do Prédio da Unisa no Bairro São Geraldo no município de Araxá/
MG, conforme previsto neste Edital e seus Anexos. Acolhimento das propostas 26/02/2021 à partir das 17:00 horas até 
11/03/2021 ás 09h00min; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 11/03/2021 
ás 09h00min. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
– DF. Edital disponível dia 26/02/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 23/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.003/2017. Processo 016. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Vera Lúcia Leandro, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/02/2017, vencendo em 
01/02/2022, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 20/01/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.0165/2019. Processo 205. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Sirlei Rodrigues de Rezende Me, fi rmam aditamento contrato celebrado 23/01/2020, 
vencendo em 23/07/2021, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da Silva - Prefeito 
Municipal, 21/01/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.003/2018. Processo 022. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Bruno Dias Batista, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/02/2018, vencendo em 
01/02/2022, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 
20/01/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.084/2020. Processo 211. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Rio Farma Distribuidora de Medicamentos Eireli, valor global: R$ 290.578,00; MD Farma 
Distribuidora Atacadista LTDA, valor global: R$ 61.689,00; Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli, valor global: 
R$ 8.232,50; Medic Life Distribuidora de Medicamentos Eireli, valor global: R$ 2.900,00; Cirúrgica Paranavai – Eireli, 
valor global: R$ 120.900,00; DRM – Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA, valor global: R$ 149.242,42; NSA 
Distribuidora de Medicamentos Eireli, valor 70.080,00; Nutriminas Comércio de Medicamentos e Nutrições Dietéticas 
e Materiais Hospitalares LTDA EPP, valor global: R$ 31.458,00; Drogafonte LTDA, valor global: R$ 193.950,00, fi rmam 
aquisição de medicamentos para abastecer a Farmácia da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) do Mu-
nicípio de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 06/01/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Aviso de Julgamento de Recurso. Concorrência nº 03.007/2020. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para 
pavimentação asfáltica dos pátios da empresa MacCain no município de Araxá/MG.  A Comissão Permanente de 
Licitação comunica que foi negado provimento ao recurso interposto pela licitante Vecol Terraplenagem e Pavimen-
tação Ltda - CNPJ: 18.492.454/0001-92. 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, 25/02/2021. João Bosco França 
- Presidente da CPL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Aviso de Licitação. Concorrência nº 03.007/2020. O Município de Araxá-MG, 
através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que, após análise e julgamento do recurso 
interposto pela licitante Vecol Terraplenagem e Pavimentação Ltda - CNPJ: 18.492.454/0001-92, no Processo Lici-
tatório na modalidade Concorrência nº 03.007/2020, fi ca designado o dia 11/03/2021 ás 09h00min para abertura e jul-
gamento dos envelopes propostas das empresas habilitadas no certame. Demais informações pelo telefone 34.3691-
7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 25/02/2021. João Bosco França - Presidente da CPL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016
47ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016

O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 11/03/2021.

        NA FORMA DO ITEM 10.2 DO EDITAL, O CANDIDATO SERÁ INTIMADO, TAMBÉM, POR VIA POSTAL.

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

47ª Convocacao 5338 VERONICA CRISTINA 
RIBEIRO DA CUNHA     10116162 TECNICO SUP. SERV. PUBLI-

CO - NUTRICIONISTA 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

EDITAL nº 02/2021
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS RESERVA

A Secretaria Municipal de Governo, atendendo à demanda da Prefeitura Municipal, tendo em vista as diversas req-
uisições de estagiários para auxiliar nas atividades das demais Secretarias Municipais, direta ou indiretamente, em 
atendimento ao que dispõe a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, e a Lei Municipal n.º 6.865/2015, torna pública a 
realização de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para futura contratação de estagiários, conforme 
as condições estabelecidas neste Edital, para os seguintes cursos:

NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO:
CURSOS

Direito

Sistemas de Informação 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1- O processo seletivo é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada pela Secretaria Municipal de 
Governo, e será regido por este Edital, realizado em 3 (três) etapas distintas:
1ª etapa – avaliação curricular;
2ª etapa – prova
3ª etapa – entrevista, como descrito no item 4.1 deste Edital.
1.2- O processo de seleção a que se refere o presente edital tem por objetivo o desenvolvimento do educando, ofere-
cendo a preparação para o trabalho através do seu contato com as demandas dentro das Secretarias Municipais, onde 
possa exercer atividades condizentes com o conteúdo cursado em sua instituição de ensino;
1.3- A formação do cadastro de reserva permitirá ao município agilizar o atendimento à demanda de cada Secretaria, 
quando for necessário o recrutamento de estagiário, para substituição de outro ou à execução de serviços;
1.4- A 1ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Governo, na 
Sede do Poder Executivo, Presidente JK, pela Comissão de Avaliação no período 08/03/2021 a 12/03/2021 de 08:30hs 
às 11:30hs e 14:30hs às 17:30hs.
1.5- A 2ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada no dia 23/03/2021, (terça feira),  das 14:00hs as 17:00hs nas 
dependências da Escola Municipal Dona Gabriela R. Padre Anchieta, 169 - Centro, desta cidade de Araxá, por um ou 
mais membros da Comissão de Avaliação, destacado do quadro de servidores do município. 
1.6- a 3ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Governo, na 
Sede do Poder Executivo, Presidente JK, localizada na Av. Rosália Isaura de Araújo, Guilhermina Vieira Chaer desta 
cidade de Araxá, por um ou mais membros da Comissão de Avaliação no dia 30/03/2021 e 31/03/2021
2. DA BOLSA
2.1- Os candidatos, quando convocados, receberão pelas atividades prestadas, uma bolsa complementar educacional 
no valor máximo de 80% (oitenta por cento) do valor líquido devido à título de mensalidade pelo bolsista, que será 
condizente com a jornada de 30 horas semanais, acrescidos de auxílio transporte;
2.2- Essa bolsa poderá ser reduzida proporcionalmente à redução da carga horária, de acordo com as atividades a 
serem desenvolvidas, na forma da Lei Municipal n.º 6.865/2015.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1- As inscrições serão gratuitas e realizadas nas dependências da Secretaria Municipal de Governo, na Sede do 
Poder Executivo, Presidente JK, pela Comissão de Avaliação, situado na Av. Rosália Isaura de Araújo, Guilhermina 
Vieira Chaer .O candidato deve estar munido de um documento de identifi cação com foto e apresentando declaração 
de matricula da faculdade.
3.2- Orientações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Governo, por meio do telefone (34) 3691- 7002;
3.3- As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado no local de inscrição no período no período 
08/03/2021 a 12/03/2021 de 08:30hs às 11:30hs e 14:30hs às 17:30hs, devendo o candidato anexar, o currículo de no 
máximo 2 (duas) páginas contendo nome, e-mail, telefone, idade, Instituição de Ensino, curso, período e turno em que 
frequenta as aulas, interesses do candidato em assumir o estágio, cursos extracurriculares, seminários, congressos, 
publicações científi cas e monitorias que tenha realizado, juntamente com os documentos que comprova a veracidade 
das informações contida no currículo .
3.3.1 Ressalte-se que somente serão avaliados os quesitos (item 4. quadro I) constantes no currículo anexado no 
momento da inscrição; 
3.4- Em nenhuma hipótese será realizada inscrição nos demais departamentos da Prefeitura, sendo permitido apenas 
da forma descrita no item anterior (3.1); 
3.5- Somente poderão participar do processo seletivo, estudantes dos cursos descritos no preâmbulo deste Edital;
3.6- São requisitos básicos para inscrição dos candidatos de:
a- Estar devidamente matriculado(a) e frequentando as aulas, da Instituição Conveniada – UNIARAXA/UNIUBE.
b- Estar cursando a partir do quarto período do curso; 
c- Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;
d- Ter a idade mínima de 18 anos completos até a data de admissão;
e- Não possuir restrições de quaisquer ordens junto à Instituição de Ensino à qual estiver vinculado (a);
f- Não pertencer ao quadro efetivo ou temporário de servidores da Prefeitura Municipal de Araxá/MG;
g- Não ter sido estagiário no Município pelo período de 02 (dois) anos;
h- Ter disponibilidade para participar das atividades de capacitação por ocasião do início das atividades de estágio, 
bem como das reuniões de planejamento;
i-Ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de até 30 (trinta) horas semanais por todo o período de 
estágio;
j- Último comprovante Eleitoral.
k- Certidão de antecedentes criminais.
3.7- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer os critérios do Processo, certifi cando-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos no momento da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
3.8- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital;
3.9- Às pessoas com defi ciência serão assegurados 10% (dez por cento) das vagas disponibilizadas após formação 
do quadro de reservas.
3.9.1- As pessoas com defi ciência deverão apresentar no ato da entrevista laudo médico que descreva o estado de 
saúde do candidato;
3.10- No momento do preenchimento do Formulário de Requerimento de Inscrição, o Candidato com defi ciência deverá 
declarar sua condição no campo apropriado a este fi m, fi cando desta forma indicado para convocação prioritária;
3.11- Consideram-se defi ciências aquelas conceituadas pela Organização Mundial de Saúde –OMS , defi ciência e 
atribuída a toda a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função, psicológica, fi siológica ou anatômica;
3.12- A defi ciência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem desenvolvidas no estágio;
3.13- Não serão considerados como defi ciência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção;
3.14- As vagas defi nidas às pessoas com defi ciência, que não forem preenchidas por falta de Candidato, poderão ser 
aproveitadas pelos demais inscritos, observada a ordem geral de classifi cação;
3.15- Caso o Candidato inscrito com defi ciência não se enquadre nas categorias defi nidas no art. 4º, incisos I a V, do 
Decreto Federal 3.298, de 20.12.1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5296, de 02/12/2004, seu nome será excluído 
da Lista de candidato com Defi ciência e passará a constar na Lista Geral de Classifi cação;
3.16- O candidato que não declarar ser defi ciente no ato da inscrição, e/ou não atender ao solicitado nos itens 3.9 a 
3.15 deste Capítulo, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, nem concorrer às vagas reservadas, seja 
qual for o motivo alegado; 
3.17- Ao efetuar a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição;
3.18- A classifi cação gera, para os candidatos, apenas a expectativa de aproveitamento.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1– O processo seletivo, conforme já descrito no item 1, é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada 
pela Secretaria Municipal de Governo, e será regido por este edital, realizado em 3 (três) etapas distintas:
1ª Etapa – avaliação curricular, através dos critérios constantes do quadro 1 deste edital que serão analisados pela 
Comissão de Avaliação.

Quadro 1

Quesitos a serem avaliados Pontuação Unitária Pontuação Máxima

Cursos de Capacitação 5 10

Seminários e ou Congressos 5 10

Publicações Científi cas 5 10

Monitoria 5 10



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA,  26 DE FEVEREIRO DE 2021PÁGINA | 2

DomA DOMA - Órgão Ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá
Rubens Magela da Silva

Prefeito Municipal
Mauro da Silveira Chaves

Vice-prefeito
Eurico Hélio da Silva

Procurador Geral do Município
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: Jornal, Gráfi ca e Editora Interação Ltda.
Rua Presidente Olegário Maciel, 306, Centro , CEP 38.183-186 - Araxá/MG - Telefone (34) 3691-7000 - versão online no site www.araxa.mg.gov.br

Edição e distribuição: Jornal, Gráfi ca e Editora Interação Ltda.

Total: 40

2ª Etapa – prova; As provas escritas objetivas, serão realizadas no dia 22/03/2021, (terça feira ), às 14:00h  até 17:00. 
Iniciada a prova, o estudante somente poderá retirar-se do seu ambiente de realização de prova após 15:30hr .
O Processo Seletivo será constituído de prova, composta por  10 questões de  português, 20 questões de conhecimen-
tos específi cos e 10 questões de conhecimentos gerais, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classifi catório. A 
prova corresponderá a pontuação máxima de 40 pontos. 
3ª Etapa – entrevista; nos dias 30/03/2021 a 31/03/2021,horário das 08:30hr às 11:30hr e 14:00hr as 17:30hr .

Quadro 2

Quesitos a serem avaliados Características dos quesitos a serem 
avaliados Pontuação Unitária

Comunicação

• Capacidade de expressão oral;

5
• Capacidade de ouvir;

• Empatia;

• Fluência verbal.

Conhecimentos Técnicos • Conhecimentos específi cos da área. 5

Postura/Atitudes
• Espontaneidade/Gestos forçados;

5
• Calma/agitação/agressividade.

Personalidade

• Observação do modo de conduta 
visível;

5
• Andar, expressão facial, gestos, contato 

ocular, postura, atividade motora.

Total: 20

4.2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
4.2-1 Os endereços dos locais da prova, assim como a confi rmação da data constarão no site http://araxa.gov.br 
4.2.2 A distribuição dos estudantes nos locais de realização da prova será feita a critério da Comissão Especial do 
Processo Seletivo, conforme disponibilidade e capacidade dos locais. 
4.2.3 A Prova  terá a duração de 3(três) horas. 
4.2.4 O portão será aberto às 13:30 horas e fechado às 14 horas.
4.2.5 O estudante que chegar ao local da prova após o horário de fechamento dos portões não poderá entrar, fi cando 
automaticamente eliminado do processo e serão também eliminados os que não comparecerem. 
4.2.6 O estudante deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, trinta minutos de antecedência do horário 
fi xado para seu início, munido do documento de identifi cação, CNH OU IDENTIDADE.
4.2.7  Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem aplicação de prova fora da data, do horário ou local 
predeterminados em Edital. 
4.2.8 Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos para a realização da Prova Objetiva: 
4.2.9 Antes de entrar na sala de prova, o estudante deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe 
de aplicação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados, sob pena de ser 
eliminado do Processo. 
4.2.10 NÃO SERÁ PERMITIDO ao estudante, durante a realização da prova, portar qualquer tipo de RELÓGIO, aparel-
hos eletrônicos, tais como CELULAR, bip, MP3, MP4 e similares, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pager, tablet, 
Ipod e similares, receptor, gravador, máquina fotográfi ca, fi lmadora, e similares. 
4.2.11 NÃO SERÃO PERMITIDAS, durante a realização da prova, a comunicação verbal, gestual, escrita, entre estu-
dantes, bem como o uso de livros, anotações, impressos, calculadoras e similares, lapiseira, borracha, óculos escuros 
(ainda que sejam de lentes com grau), ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, capacete) ou 
outros materiais similares. 
4.2.12 NÃO SERÁ PERMITIDO ao estudante, durante a realização da prova, o porte e a utilização de qualquer recip-
iente ou embalagem, que não seja fabricado com material transparente sem rótulos, tais como garrafa de água, suco, 
refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.). 
4.2.13 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identifi cada pelo estudante deverá ser mantida embaixo da 
carteira até o término da sua prova. 
4.2.15  A embalagem porta-objetos somente poderá ser aberta fora do ambiente de prova. 
4.2.16 Após receber o caderno de prova e o cartão de resposta o estudante deverá conferi-los, e, em caso de qualquer 
defeito ou erro em seus conteúdos, solicitar a imediata substituição destes instrumentos. 
4.2.17 O estudante deverá informar no cartão de resposta o tipo de prova conforme especifi cado no caderno de provas, 
sob pena de eliminação. 
4.2.18 O estudante deverá transcrever, com caneta esferográfi ca de corpo transparente e de tinta PRETA, as respostas 
objetivas para o cartão de resposta, que será o único documento válido para a correção da prova. 
4.2.19 O preenchimento do cartão de resposta e os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente são de 
inteira responsabilidade do estudante. 
4.2.20 Iniciada a prova, o estudante somente poderá retirar-se do seu ambiente de realização de prova após decorri-
do uma hora e meia, sendo que somente será permitido ao estudante levar o caderno da Prova Objetiva 15 (quinze) 
minutos antes do término, desde que permaneça em sala até esse horário. 
4.2.21 Os três últimos estudantes, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, terão seus nomes 
registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas assinaturas, sendo liberados simultaneamente. 
4.2.22 Ao terminar a prova, o estudante entregará o cartão de resposta ao aplicador de prova, obrigatoriamente. 
4.2.23 A Comissão Especial do Processo Seletivo não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais dos 
estudantes, não dispondo de guarda-volumes nos locais de realização da prova. 
4.2.24  No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação, informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e classifi cação. 
4.2.24 Não será permitida a permanência de acompanhante nos locais de prova (exceto para lactante), assim como a 
permanência de estudante no interior dos prédios após o término da prova. 
4.3- O candidato classifi cado deverá apresentar-se para a entrevista que será realizada nas dependências da Secre-
taria Municipal de Governo, na Sede do Poder Executivo, Presidente JK, pela Comissão de Avaliação, situado na Av. 
Rosália Isaura de Araújo, Guilhermina Vieira Chaer, no horário constante da publicação, portando documentos pes-
soais e os que comprovem as informações que constam no currículo anexado no ato da inscrição. 
4.4- Informações constantes no currículo que não forem devidamente comprovadas acarretarão perda da pontuação, 
caso tenha sido pontuada, podendo ser o candidato desclassifi cado.
4.5 - Se necessário for, obedecendo a ordem de classifi cação, haverá segunda chamada para realização da entrevista;
4.6- O atraso ou não comparecimento para a entrevista implicará na eliminação do candidato do processo seletivo;
4.7 - Caso ocorra empate na pontuação dos candidatos, cada etapa deverá respeitar os seguintes critérios para de-
sempate:
4.7.1 -  Na primeira etapa serão usados os seguintes critérios na seguinte ordem:
a) Candidato que estiver em período mais avançado.
b) Candidato com idade mais avançada.
4.7.2 - Na segunda etapa serão usados os seguintes critérios na seguinte ordem:
a) Candidato que atingir maior pontuação na 1º Etapa;
b) Candidato que estiver em período mais avançado;
c) Candidato que possuir idade mais avançada.
5. DO RESULTADO PRELIMINAR
5.1- O Resultado Preliminar do presente Processo Seletivo ocorrerá no dia 09/04/2021
6. DOS RECURSOS
6.1- O candidato que se sentir lesado, poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado, mediante apresentação 
formal e escrita de suas razões que deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Governo, Av. Rosália Isaura de 
Araújo, Guilhermina Vieira Chaer desta cidade de Araxá, no dia 13/04/2021, das 08:30h às 11:00h e das 14:00h às 
17:30h, quando se tratar de recurso contra a 1º e 2ª Etapa .
6.1.1- O resultado do recurso da 1ª e 2ª etapa será publicado no site www.araxa.mg.gov.br e, ainda, no Mural Público 
da Prefeitura Municipal de Araxá, localizado na Rua Presidente Olegário Maciel n.º 306, centro de Araxá/MG, no dia 
15/03/2021. 
7 - DO RESULTADO
7.1- O resultado fi nal deste Processo Seletivo de Estágio com os candidatos aprovados será publicado e divulgado no 
dia 16/04/2021, no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá - www.araxa.mg.gov.br , DOMA, e, no Mural Público da 
Prefeitura Municipal de Araxá, localizado na Rua Presidente Olegário Maciel n.º 306, centro de Araxá/MG.
7.2- Será de competência exclusiva dos candidatos interessados acompanhar devidamente todas as publicações rela-
tivas ao presente Processo para todo e qualquer efeito;

8. DAS CONVOCAÇÕES
8.1- A convocação obedecerá à classifi cação constante da divulgação do resultado fi nal, observado o percentual de 
vagas reservadas para os candidatos com defi ciência;
8.2- A convocação dos candidatos habilitados dependerá da disponibilização de vagas nas diversas Secretarias Mu-
nicipais,  não havendo, portanto, por se tratar o presente na qualidade de cadastro de reserva, a obrigatoriedade da 
nomeação dos classifi cados.
8.3- O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da Prefeitura Munic-
ipal de Araxá/MG, conforme já informado;
8.4- A convocação será feita por e-mail, telefone e telegrama, devendo o candidato manter atualizados os dados ca-
dastrais junto a esta Instituição.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1- A critério da Prefeitura Municipal de Araxá/MG, por justo motivo, as datas e/ou os horários das etapas poderão ser 
alteradas, mediante Retifi cação de Edital a ser publicado, sem que implique em direito a indenização ou reclamação 
de qualquer natureza;
9.2- Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de Governo e pela Comissão de Aval-
iação do Processo Seletivo;
9.3- O candidato que desistir do estágio será excluído de imediato da lista de classifi cação;
9.4- O presente Edital, todas as suas alterações e os resultados do presente Processo Seletivo serão publicados no 
Diário Ofi cial do Município - DOMA, no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá/MG, www.araxa.mg.gov.br, bem 
como, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal; sendo essas as formas ofi ciais de comunicação dos atos do Pro-
cesso Seletivo para todos os efeitos legais.
9.5- O estágio não poderá exceder a dois (2) anos;
9.6- Os candidatos deverão ter disponibilidade para cumprir a carga horária de no mínimo 04 (quatro) horas diárias, 
cientes de que o horário de desenvolvimento do estágio fi cará a critério de cada Secretaria em que o estagiário estiver 
vinculado dentro do máximo legal de 30 (trinta) horas semanais;
9.7- Excepcionalmente poderá ser estabelecida, em comum acordo, jornada semanal que venha a contemplar cum-
primento de algumas horas durante os fi nais de semana, com vistas ao acompanhamento de eventos culturais, es-
portivos, turísticos, considerados relevantes à complementação do aprendizado, e desde que não ultrapasse a carga 
horária semanal determinada no Termo de Compromisso de Estágio;
9.8- O presente Processo Seletivo terá validade de até 2 (dois) anos após a homologação do resultado fi nal.
Araxá/MG, 26 de fevereiro de 2021

Rubens Magela da Silva 
Prefeito Municipal de Araxá

Mauro da Silveira Chaves 
Secretária Municipal de Governo

Eurico Helio da Silva 
Procurador Geral do Município

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portaria Nº 03

Em 26 de fevereiro de 2021
NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA O EDITAL 02/2021 DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA 
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
O SECRETARIO MUNICIPAL DE GORVENO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Fica criada a Comissão de avaliação para o edital 02/2021 do processo seletivo de estagiários para formação 
de cadastro de reserva
I. Vanessa Rabelo – Gabinete do Prefeito
II. Michele Cardoso Paulino Rosa – Gabinete do Prefeito
III. Nayara Franco Rodrigues – Procuradoria Geral do Município
IV. Jessica Carolina Cardoso Pires – Procuradoria Geral do Município
V. Rosana Mara Borges Fagundes – Secretaria de Governo 
VI. Cassio Henrique Borges – Tecnologia da Informação
Art. 2º - A comissão criada através do artigo 1º, será responsável pela avaliação do processo seletivo de estagiários, 
atendendo os requisitos previsto no edital 02/2021.
Art. 3º - Os laudos da avaliação deverão ser assinados por, no mínimo, 03(três) dos membros nomeados no art. 1º 
desta portaria.
Art. 4º - O trabalho da Comissão de Avaliação é considerado serviço de relevante interesse público, e por tempo 
indeterminado, sendo que os membros não farão jus a qualquer tipo de remuneração, gratifi cação ou qualquer outra 
vantagem pelo desempenho da função.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretario Municipal de Governo
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Em 26 de fevereiro de 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 109   -   DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vencimento e desconto do pagamento do IPTU para o exercício de 2021 e 
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, usando de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 228, da Lei Municipal 
nº 3.983 de 18 de dezembro de 2001, DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogado para o dia 30 de junho de 2021, o pagamento à vista ou em cota única com desconto de 8% e 
a primeira parcela do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU/2021, previsto para o dia 30 de março 
de 2021 ou em até 7 (sete) parcelas mensais e iguais, vencíveis a partir de 30 de junho de 2021.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 117 - DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021

Constitui Comissão Permanente de Licitação no âmbito da Prefeitura Municipal de Araxá, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, tendo em vista o disposto no artigo 51, 
§ 1°, 3° e 4° da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, DECRETA:
Art. 1º - Ficam designados, para constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, visando a aquisição de 
bens e contratação de serviços comuns, para sem prejuízo de suas atribuições na Prefeitura, praticarem atos pertinen-
te à emissão, abertura e julgamento das Licitações, obedecidas as normas legais em vigor, os servidores:
I. Presidente: Nathalie Isabela Kfuri da Silva;
II. Membros:
• Ana Carolina de Oliveira – Secretaria Municipal de Saúde;
• Rosilene Aparecida Severo – Secretaria Municipal de Saúde;
• Talita Cristina Ferreira Silva – Secretaria Municipal de Saúde;
• Alessandra Roberta M. Mariano Teixeira – Secretaria Municipal de Saúde;
• Luciana Mesquita Ribeiro da Silva – Secretaria Municipal de Saúde;
• Eliana Beatriz Martins Oliveira – Secretaria Municipal de Educação;
• Cléria Helena Ferreira – Secretaria Municipal de Educação;
• Gleide Aparecida Moura – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
• Fábio Campos de Jesus – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
• Cássia Gisele da Silva Santos – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
• Altamiro Paulo Ferreira – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
• Cristiane A. Moraes Miranda – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
• Maria Márcia da Silva – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
• Pâmela Borges de Souza - Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
• Cássio Henrique Borges - Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
• Viviane dos Santos Pedreira da Silva - Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
• Felipe Rocha da Silva - Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
• Alessandra Diniz - Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
• Evelyn Florence Faria Correa - Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
• Elizabeth Cristina Martins de Araújo – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
• José Carlos Miranda – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
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• Frederico Carneiro de Paiva – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
• Paulo Venâncio de Andrade – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológi-
cas;
• Janete Marina Rezende Cunha - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tec-
nológicas;
• Eulismar João Borges – Gabinete do Prefeito;
• Luana Cristine Borges Rufi no – Secretaria Municipal de Governo;
• Lauro Leonardo Pereira – Procuradoria Geral do Município;
• Vanessa Helena Rodrigues Rocha – Procuradoria Geral do Município;
• Viviane Jordelina Souza da Silva – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
• Simone Cristina Borges Maciel – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
• Daniela Cristina Felipe – Secretaria Municipal de Esportes.
Art. 2º - Ficam designados, para constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, visando a contratação 
de obras e serviços de engenharia, para sem prejuízo de suas atribuições na Prefeitura, praticarem atos pertinente à 
emissão, abertura e julgamento das Licitações, obedecidas as normas legais em vigor, os servidores:
I. Presidente: João Bosco França;
II. Membros:
• Alessandra Diniz;
• Evelyn Florence Faria Corrêa;
• Felipe Rocha Silva;
• Luciana Maria Fernandes;
• Maria Júlia Melo Faria;
• Priscila Silva Gomes;
• Samuel Luzia Honorato;
• Thiago do Carmo Satler.
Art. 3º - As Comissões Permanentes de Licitação, atuarão com o número mínimo de 03 (três) membros, fi cando facul-
tado aos suplentes a participação nos certames. Entretanto os mesmos serão convocados na ausência do Presidente 
ou qualquer outro membro efetivo.
Art. 4º - As Comissões poderão convocar através de seus membros, qualquer servidor da Prefeitura com a fi nalidade 
de subsidiá-las em suas decisões.
Art. 5º - Os procedimentos licitatórios serão realizados na sala de reuniões do Setor de Licitações.
Art. 6º - A investidura dos membros das Comissões Permanentes, não excederá de um ano, vedada a recondução da 
totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.
Parágrafo único - As Comissões Permanentes poderão ter sua composição, alterada a qualquer tempo, por destituição 
ou substituição, em parte de seus membros pela autoridade competente.
Art. 7º - Os membros das Comissões Permanentes de Licitação, responderão solidariamente por todos os atos prati-
cados pela Comissão, nos tempos da Legislação em vigor.
Art. 8º – Fica revogado o Decreto nº 1.039 de 27 de julho de 2020.
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 118   -   DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021

Cria e nomeia membros para comporem a Comissão para o Grupo de Trabalho Intersetorial do Programa Saúde na 
Escola
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais, em conformidade com a Resolução Conjunta SES-MG/SEE-
MG nº 202 de 14 de julho de 2016, expedida pelos Secretários de Estado de Saúde e Educação, DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão para o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal GTI-M do Programa Saúde na 
Escola – PSE.
Art. 2º - Ficam designados os seguintes membros titulares para comporem a Comissão de que trata o art. 1º deste 
Decreto, sendo:
I. DIANE DUTRA CARDOSO BORGES – Secretária Municipal de Saúde;
II. ZULMA MOREIRA – Secretária Municipal de Educação;
III. MÔNICA APARECIDA DE FARIA – Técnico Superior de Serviço/Enfermeira – Secretaria Municipal de Saúde;
IV. VALÉRIA DINIZ DOS SANTOS LEMOS – Técnico Superior de Serviço/Cirurgiã Dentista – Secretaria Municipal de 
Saúde;
V. RITTA DE CÁSSIA CANEDO OLIVEIRA BORGES – Técnico Superior de Serviço/Fisioterapia – Secretaria Municipal 
de Saúde;
VI. SELMA MARIA DE OLIVEIRA – Coordenadora da Educação de Jovens e Adultos – Secretaria Municipal de Edu-
cação;
VII. JAQUELINE DE FÁTIMA BATISTA GUIMARÃES – Professor de Educação Básica – Secretaria Municipal de Ed-
ucação.
Art. 3º. Ficam designados os seguintes membros suplentes para comporem a comissão de que trata o art. 1° deste 
Decreto, sendo:
I. LUCIANA MESQUITA RIBEIRO DA SILVA – Técnico Superior de Serviço/Dentista– Secretaria Municipal de Saúde;
II. FABÍOLA CRISTINA MELO – Coordenadora da área Pedagógica – Secretaria Municipal de Educação;
III.  JAQUELINE MOTA MARTINS – Técnico Superior de Serviço/Enfermeira – Secretaria Municipal de Saúde;
IV. LIDIANE VALÉRIA LOPES SOUZA – Técnico Superior de Serviço/Enfermeira – Secretaria Municipal de Saúde;
V. VANESSA HELENA DA SILVA – Técnico Superior de Serviço/Fisioterapeuta – Secretaria Municipal de Saúde;
VI. CARLA BIANCA PEREIRA E PEREIRA – Núcleo de Educação Infantil – Secretaria Municipal de Educação;
VII. LAYS RIBEIRO DA SILVA TEIXEIRA – Chefe do Setor – Secretaria Municipal de Educação
Art. 4º - Fica revogado o Decreto nº 1.063 de 19 de agosto de 2020. 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 119   -   DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa servidores para desempenharem funções nos processos licitatórios sob a modalidade pregão e dá outras 
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1° - Ficam designados os servidores, para alternadamente exercer a função de Pregoeiros Ofi ciais, atuando nas 
licitações sob a modalidade Pregão, nos formatos Presencial e Eletrônico, para as aquisições de bens e serviços co-
muns, no âmbito do Município de Araxá: 
I. Evelyn Florence Faria Correa;
II. Felipe Rocha da Silva;
III. Mauro Marcos da Rocha Júnior;
IV. Nathalie Isabela Kfuri da Silva
Art. 2° - Ficam designados os servidores para comporem a Equipe de Apoio:

SERVIDORES SECRETARIA

Ana Carolina de Oliveira Secretaria Municipal de Saúde

Rosilena Aparecida Severo Secretaria Municipal de Saúde

Talita Cristina Ferreira Silva Secretaria Municipal de Saúde

Alessandra Roberta M. M. Teixeira Secretaria Municipal de Saúde

Luciana Mesquita Ribeiro da Silva Secretaria Municipal de Saúde

Eliana Beatriz Martins Oliveira Secretaria Municipal de Educação

Cléria Helena Ferreira Secretaria Municipal de Educação

Gleide Aparecida Moura Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social

Fábio Campos de Jesus Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social

Cássia Gisele da Silva Santos Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Altamiro Paulo Ferreira Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Cristiane A. Moraes Miranda Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Maria Márcia da Silva Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Pâmela Borges de Souza Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Evelyn Florence Faria Correa Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Cássio Henrique Borges Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Viviane dos Santos Pedreira da Silva Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Felipe Rocha da Silva Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Alessandra Diniz Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Frederico Carneiro de Paiva Secretaria Municipal de Serviços Urbano

Elizabeth Cristina Martins de Araújo Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

José Carlos Miranda Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Paulo Venâncio de Andrade Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Inovações Tecnológicas

Janete Maria Rezende Cunha Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Inovações Tecnológicas

Eulismar João Borges Gabinete do Prefeito

Luana Cristina Borges Rufi no Secretaria Municipal de Governo

Brás Antônio Romão Secretaria Municipal de Governo

Lauro Leonardo Pereira Procuradoria Geral do Município

Vanessa Helena Rodrigues Rocha Procuradoria Geral do Município

Viviane Jordelina Souza da Silva Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania

Simone Cristina Barbosa Maciel Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania

Daniela Cristina Felipe Secretaria Municipal de Esportes
Art. 3º - Os membros da Equipe de Apoio serão indicados individualmente em cada um dos procedimentos de licitação, 
sendo responsáveis pelas atividades pertinentes ao processo determinado, assinando juntamente ao pregoeiro e de-
mais presentes. 
Art. 4º - Os pregoeiros que não tiverem presidindo a licitação, poderão integrar como membro da equipe de apoio.
Art. 5º - Os Pregoeiros poderão convidar servidores municipais especializados para assessorá-los nos certames de 
caráter específi co.
Art. 6º - As funções acima designadas são consideradas de relevante interesse público e serão exercidas sem nenhu-
ma espécie de remuneração.
Art. 7º - Fica revogado o Decreto nº 1.097 de 10 de setembro de 2020.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 122   -   DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com 
o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de 
junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado ao servidor ANSELMO APOLINÁRIO, para o exercício da função de Encarregado de Serviços 
de Coordenação do Serviço de Carpintaria da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 123   -   DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com 
o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de 
junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado ao servidor ANAEL VICENTE DA SILVA, para o exercício da função de Encarregado de Serviços 
de Coordenação do Serviço de Capina da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 124   -   DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com 
o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de 
junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado ao servidor ALEX FABIANO DA SILVA, para o exercício da função de Encarregado de Serviços 
de Coordenação do Serviço de Pintura da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 125   -   DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com 
o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de 
junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado ao servidor DIEGO DOS SANTOS MARCELINO, para o exercício da função de Encarregado de 
Serviços de Coordenação do Serviço de Topografi a da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 126   -   DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. LETÍCIA APARECIDA PAIVA GALVÃO, do cargo em comissão de Chefe do Setor de 
Logística, Formação e Capacitação, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 101 de 08 de fevereiro de 2021. 
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 127   -   DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. PAULO ALVES DE SOUZA, para o cargo em comissão de Chefe do Setor de Logística, 
Formação e Capacitação, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 104 de 11 de fevereiro de 2021.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 128   -   DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomeia membros da Vigilância Sanitária do Município de Araxá para os fi ns da Lei Municipal n.º 5432 de 08 de abril 
de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições e de acordo com a lei n.º 5.432, de 08 de abril de 2009, com o De-
creto Municipal n.º 391, de 18 de junho de 2009, com fundamento no art. 19 do Código Estadual de Saúde instituído 
pela Lei Estadual n.º 13.317, de 24 de setembro de 1.999, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados, no âmbito de suas respectivas competências, as seguintes AUTORIDADES SANITÁRIAS, 
abaixo relacionadas, as quais passarão a compor a equipe de Vigilância Sanitária Municipal, CEREST da Coordenação 
de Vigilância em Saúde – SMS Araxá.
1. ADRIANA A. OLIVEIRA RIBEIRO
2. ALINE TORRES DE MELO
3. ANDALÉCIO RIBEIRO BORGES
4. ANDREIA LUCIA DA CRUZ
5. CARLA ADRIANA DIAS GONÇALVES;
6. CLOVIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA;
7. EDUARDO EURÍPEDES SILVA
8. ERICA PINTO DA FONSECA,
9. FABRÍCIO DE ÁVILA FERREIRA;
10. FERNANDA DE FREITAS VALLE BERNARDES
11. FLÁVIA APARECIDA FREIRE DE ALMEIDA
12. FLÁVIA EUGÊNIA BARBOSA DOS SANTOS;
13. FRANCISLENE DA CRUZ
14. FRANCO ADRIANO LORENA;
15. FRANKLINSILVEIRA LEÃO
16. ISABELLA AZEVEDO DE OLIVEIRA



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA,  26 DE FEVEREIRO DE 2021PÁGINA | 4

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

O CIMPLA Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá – MG, EXTRATO DE CONTRATO DE 
LICITAÇÃO Nº 01/2021, para CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica para Locação de MÁQUINAS, TRATORES, 
CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS para atender o CIMPLA – Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de 
Araxá conforme necessidade, durante 12 (doze) meses, prestando serviços na zona rural para manutenção de estra-
das vicinais, contratam entre si o CIMPLA e SEVPLAN ENGENHARIA LTDA CNPJ: 13.554.505/0001-40; JOTA MATE-
RIAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕESEIRELI CNPJ: 24.123.381/0001-64; IS LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 40.521.434/0001-
51 e NEIVA FRANCO MUNIZ MACHADO CNPJ: 36.606.100/0001-03. JOHN WERCOLLIS DE MORAIS – Presidente 
– CIMPLA, 25/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O CIMPLA – Consorcio intermunicipal do Planalto de Araxá, EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 001/2021 – considerando o parecer jurídico juntado ao processo de licitação de contratação de empresa 
especializada em assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao setor Público com foco em contabilidade na 
AMPLA/CIMPLA orientando a execução orçamentaria, orientar e coordenar a elaboração do planejamento através dos 
instrumentos de planejamento – IP e orientação nos envios de arquivos para órgãos competentes, pelo período de 11 
meses, com início em 01/02/2021 a 31/12/2021 considerando a fi nalidade precípua da administração, cujas necessi-
dades de contratação de empresa para prestação dos serviços e inclusive quanto ao preço estando este dentro dos 
praticados no mercado com valor global de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) RATIFICO a condição de inexigib-
ilidade enquadrada nos dispositivos legais previstos no § 1o do art. 25, da Lei nº 8666/93, concomitantemente com os 
§§ 1º e 2º: art. 25 do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946 alterado pela LEI Nº 14.039, DE 17 DE AGOSTO DE 
2020. JOHN WERCOLLIS DE MORAIS – Presidente – CIMPLA, 01/02/2021.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

Resolução nº. 11, de 24 de fevereiro de 2021.
Aprova Plano de Ação do CMDCA para o ano de 2021, o qual propõe diretrizes e ações voltadas à Política Municipal 
de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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 das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011, em especial em seu artigo 13, e na Lei 
federal n.º 8.069/1990;
Considerando a aprovação do Plano de Ação para o ano de 2021, o qual propõe diretrizes e ações voltadas à Política 
Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo plenário do colegiado em sessão 
extraordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, em sessão virtual, conforme ata lavrada e assinada no ato;   
RESOLVE:
Art. 1º. - Fica aprovado Plano de Ação do CMDCA para o ano de 2021, o qual propõe diretrizes e ações voltadas à 
Política Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o disposto no Anexo I 
desta Resolução 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 24 de fevereiro de 2021.

_________________________________________
Carlos Alberto Luz

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

ANEXO I
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

PLANO DE AÇÃO/2021
DIRETORIA EXECUTIVA DO CMDCA – GESTÃO 2019/2021

Presidente: Carlos Alberto da Luz
Vice-Presidente: Telma Di Mambro Senra
1ª Secretária: Cristiane Ferreira Luiz Bertolla
2ª Secretária: Flavia Maria Leime
Secretária Executiva do CMDCA: Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues.

COMPOSIÇÃO DO CMDCA – GESTÃO 2019/2021
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO (TITULARES/SUPLENTES)

Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social
Cristiane Gonçalves Pereira 
Josiane Morais de Melo
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social
Sara Resende
Cristiane Andrade Garcia
Secretaria Municipal de Saúde
Luciana Mesquita Ribeiro da Silva 
Monica Aparecida de Faria  
Secretaria Municipal de Saúde
Nilton Ribeiro Junior 
Rosilene Aparecida Severo
Secretaria Municipal de Educação
Cristiane Ferreira Luiz Bertolla
Leany Maria Pires Tupinambá
Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Flávia Maria Leime
Cassio Henrique Borges

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL (TITULARES/SUPLENTES)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE
Ana Mara de Oliveira Martins Quintão
Ilza Correia de Menezes
Casa de Nazaré
Joana D’arc Domingos
Gilvania Aguiar Silva
Fundação de Assistência à Mulher Araxaense - FAMA
Telma Di Mambro Senra
Suelene Maria Ribeiro Silva
Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário
Carlos Alberto Luz
Maiani Dafi ne Ferreira de Castro
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha
Magaly Stoppa
Daniela Beatriz Pimenta
Fundação Cultural de Araxá
Ana Paula Nassif Tondato Trindade

Jana Ilara Chaves Isaías

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

• Josiane Morais de Melo
• Cristiane Ferreira Luiz Bertolla
• Ana Paula Nassif Tondato Trindade
• Carlos Alberto da Luz

PARTICIPAÇÃO

• Suelene Maria Ribeiro Silva

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACIA Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá 
CF Constituição Federal
CBMM Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração
CDL Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá
CFP Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário
CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CRC/MG Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
ECA Estatuto da Criança e do Adolescente
CRAS Centro de Referência de Assistência Social
CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CT Conselho Tutelar
FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
OSCs Organizações da Sociedade Civil
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA Lei Orçamentária Anual
PPA Plano Plurianual

APRESENTAÇÃO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do município de Araxá/MG, regulamentado 
pela Lei nº 6.087 - de 29 de novembro de 2011 que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, atendendo as diretrizes propostas pela Lei Federal nº 8.069/90 – ECA, através do Plano de Ação para o 
ano de 2021 propõe diretrizes e ações voltadas à Política Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.
O CMDCA é um órgão deliberativo, responsável pela formulação, fi scalização e controle das políticas públicas de 
atendimento a crianças e adolescentes, sendo uma instância pública de participação democrática (art.204 da CF e 
art.88, II do ECA).
O presente documento é o resultado de uma produção coletiva em que os Conselheiros reconhecem a relevância de 
um trabalho integrado entre o CMDCA, Órgãos Governamentais, Organizações da Sociedade Civil – OSCs, Poderes 
Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Instituições de ensino públicas e privadas, dentre outros.
Este Plano tem como fi nalidade estabelecer, com base nas competências do CMDCA, os objetivos e ações que de-
verão ser desenvolvidas na área da infância e juventude no decorrer do ano de 2021, zelando para que as crianças e 
os adolescentes tenham acesso efetivo aos seus direitos, principalmente durante este período de pandemia.
Dessa forma, o CMDCA, partindo do levantamento das principais prioridades identifi cadas para sua atuação, apresenta 
seu Plano de Ação como um compromisso que se propõe a cumprir e um instrumento que terá a premissa de organizar 
o trabalho dos Conselheiros e das Comissões Temáticas e de Trabalho, bem como de promover o controle social e a 
garantia de direitos de crianças e adolescentes. 
Vale ressaltar que o panorama atual, diante da pandemia, é instável e adverso. A cada instante surgem novas orien-
tações e determinações, requerendo desse Conselho novos estudos, tomadas de decisões e criação de estratégias 
para suprir as necessidades que se apresentam.  Assim, no decorrer deste período serão viabilizados momentos para 
avaliação e monitoramento das iniciativas propostas e o redirecionamento, se necessário, de novas ações.

PLANO DE AÇÃO CMDCA -  2021

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

17. JEAN CARLOS BORGES
18. JEAN FRANCISCO DE OLIVEIRA
19. LEONARDO EUSTÁQUIO COSTA SILVA
20. LILIAN APARECIDA JACOB DE ÁVILA
21. LOURDES AUXILIADORA DE OLIVEIRA
22. LUCIANA MESQUITA RIBEIRO DA SILVA
23. LUCIENE APARECIDA FERREIRA
24. LUIZ CARLOS TOLEDO RODRIGUES;
25. MAGNA CARDOSO FERREIRA LOPES
26. MARA LÍCIA FLORIANO;
27. MARCELA EDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
28. MARCELLA TEODORO;
29. MARCO ANTONIO MENEZES;
30. MAURÍCIO RODRIGUES BARBOSA;
31. NAIARA ROSE DIAS SILVA REIS

32. NEIDE FERREIRA DA SILVA;
33. PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
34. RICARDO PRADO RESENDE
35. RIKSON DELI DE MORAIS
36. ROSILENE APARECIDA SEVERO
37. SILVANE DE ALMEIDA
38. SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA;
39. VANESSA SILVA RIBEIRO
40. WAGNER IAGHO TEIXEIRA SANTOS
41. ZELAIDE APARECIDA BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 705 de 15 de abril de 2019.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ

AMPLA Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO 001/2020 – considerando o parecer jurídico juntado ao processo de licitação de AQUISIÇÃO 
DE CESTA AÉREA ISOLADA MARCA IMAP MODELO LI. 10.000, destinada a instalação da mesma no caminhão de 
propriedade da AMPLA – Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá considerando a fi nalidade 

precípua da administração, cujas necessidades de aquisição da cesta aérea isolada e inclusive quanto ao preço estan-
do este dentro dos praticados no mercado com valor global de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) o valor global. 
RATIFICO a condição de dispensa enquadrada nos dispositivos legais previstos no §8º do inciso II do art. 23 e art. 24 
II da Lei de Licitações e contratos. João Natal Bernardes – Diretor Executivo – AMPLA, 30/11/2020.
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Articular, apoiar e 
participar de eventos 

e/ou campanhas 
municipais alusivas 
a datas e temáticas 
específi cas sobre 
a promoção dos 

direitos das crianças 
e adolescentes, 

conscientizando e 
esclarecendo a popu-

lação Araxaense.

Atuação e acompanhamento 
junto aos parceiros do CMDCA 

de ações alusivas a datas e 
temáticas específi cas sobre 
a promoção dos direitos das 

crianças e adolescentes, bem 
como divulgação de ações no 

site:
·      Dia de Combate ao 

Trabalho Infantil no Serviço 
Doméstico (27 de abril);

·      Dia Nacional do Enfrenta-
mento à Violência Sexual con-
tra Crianças e Adolescentes 

(18 de maio);
·      Dia Nacional da Adoção 

(25 de maio); 
·      Dia Nacional do Combate 

ao Trabalho Infantil (12 de 
junho); 

·      Aniversário do ECA (13 
de julho);

·      Dia da Criança (12 de 
outubro);

·      Dia Internacional contra a 
Exploração Sexual e o Tráfi co 
de Mulheres e Crianças (23 de 

setembro); 
·      Campanhas de Prevenção 

ao uso de Drogas; 
Combate ao Trabalho Infantil; 

Enfrentamento à Violência; 
Famílias Acolhedoras; Mobili-
zação Social pela Educação; 
Combate ao Racismo, dentre 

outros.

Ação contínua 
no decorrer do 
ano de 2021, 

conforme 
cronograma de 

eventos

Conselheiros do 
CMDCA 

Secretarias Munic-
ipais de Educação, 

Saúde, Ação e 
Promoção Social; 

ASTRAN; Fundação 
Cultural Calmon 

Barreto, Fundação 
da Criança e do 
Adolescente de 

Araxá, Conselhos 
Municipais, OSC´s, 
Conselho Tutelar, 
Poderes Executi-
vo, Legislativo e 

Judiciário, Ministério 
Público, Unidades 

de ensino públicas e 
privadas. 

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉ-
GIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Mobilizar o segundo 
setor frente às ações 
desenvolvidas pelo 
CMDCA para que 
conheçam o trabalho 
desempenhado pelo 
Conselho, convidan-
do-os para que se-
jam parceiros na am-
pliação de captação 
de recursos para o 

FMDCA.

Promover reunião 
com as Entidades 
organizadas do se-
gundo setor como 
ACIA, CDL, Sindi-
cato do Comércio, 
dentre outras, para 
apresentação do 
CMDCA, e a forma 
de participação do 
segundo setor junto 

ao Conselho.

mar/21

Câmara Setorial Per-
manente de Comuni-
cação, Articulação e 

Mobilização

Associação Comercial, 
Industrial, de Turismo, 
Serviços e Agronegócios 
de Araxá - ACIA, Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Araxá - CDL, Sindicato do 
Comércio e demais Enti-

dades do segundo setor.

Articular e divulgar o 
ECA -  Estatuto da 
Criança e do Adoles-
cente e o papel ex-
ercido pelo CMDCA, 
visando conscien-
tizar a comunidade 
araxaense sobre os 
direitos de crianças e 

adolescentes. 

Parceria com os 
cursos de Direito e 
Pedagogia do UNI-
ARAXA, visando a 
promoção de um 
Fórum para divul-
gação do ECA, bem 
como o papel exer-
cido pelo CMDCA na 
garantia de direitos 
de crianças e adoles-

centes.

Durante o mês 
de maio/2021

Conselheiros do 
CMDCA em parceria 

com o UNIARAXA

Secretarias Municipais 
de Educação, Saúde, 
Ação e Promoção Social; 
Fundações, Poderes Ex-
ecutivo, Legislativo e Judi-
ciário, Ministério Público, 
Conselho Tutelar, OSCs, 
Unidades de ensino públi-
cas e privadas, imprensa 
local, CBMM, ACIA, CDL 
e demais Entidades do se-

gundo setor.

Divulgação e alimen-
tação do site do CM-

DCA.

Ação contínua 
no decorrer do 
ano de 2021

Câmara Setorial Per-
manente de Comuni-
cação, Articulação e 

Mobilização

Secretaria Municipal de 
Ação e Promoção Social, 
Instituições governamen-
tais e da sociedade civil in-
scritas no CMDCA, CBMM, 
ACIA, CDL e demais Enti-

dades do segundo setor.

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉ-
GIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Acompanhar e apoiar o trabalho 
das Instituições governamentais 
e da sociedade civil, zelando 
para que as crianças e os ado-
lescentes tenham acesso efetivo 
aos seus direitos e o fl uxo de ativ-
idades se desenvolva de maneira 
efetiva e segura, durante e pós a 
pandemia do novo Coronavírus.

Repasse às Orga-
nizações, quan-
do necessário, 
de legislações e 
recomendações dos 
órgãos ofi ciais quan-
to ao enfrentamento 
do novo Coronavírus.

Quando se fi zer 
necessário

Conselheiros do 
CMDCA e Equi-

pe técnica

Instituições gov-
ernamentais e da 

sociedade civil 

Visitas periódicas 
às Instituições gov-
ernamentais e da 
sociedade civil que 
estiverem executan-
do projetos a fi m de 
acompanhar o de-
sempenho das ativi-

dades.

Mensalmente, 
a partir de abril, 
conforme cro-

nograma

Conselheiros do 
CMDCA

Instituições gov-
ernamentais e da 

sociedade civil

Visitas às Instituições 
da sociedade civil 
que desenvolvem 
atividades com cri-
anças e adoles-

centes.

Mensalmente 
ou quando se 
fi zer necessário

Conselheiros do 
CMDCA

Instituições da 
sociedade civil

Análise dos dados 
coletados pelos Con-
selheiros do CMD-
CA, durante a visita 
às Instituições com 
ou sem projetos vi-
gentes, com apre-
sentação em plenária 
para possíveis en-
caminhamentos e/ou 

procedimentos.

Mensalmente, a 
partir de abril

Conselheiros do 
CMDCA

Instituições gov-
ernamentais e da 

sociedade civil

Acompanhar as ações desen-
volvidas pelas Secretarias de Ed-
ucação, Ação e Promoção Social 
e Saúde frente a pandemia da 

Covid-19

Solicitação às Secre-
tarias de Educação, 
Ação e Promoção 
Social e Saúde, de 
informações refer-
entes às estratégias 
adotadas durante o 
período de Pandemia 
da Covid-19, relati-
vas às crianças e ad-
olescentes e análise 

dos dados.

Ação contínua 
no decorrer do 

ano de 2021

Conselheiros do 
CMDCA

Secretarias de 
Educação, Ação 
e Promoção So-

cial e Saúde

Mobilizar, esclarecer e consci-
entizar a população sobre a 
importância da prevenção e o 
cuidado com a saúde de crianças 
e adolescentes, bem como acom-
panhar as ações voltadas para 

este fi m.

Apoio a projetos de 
prevenção ao uso 
de drogas, gravidez 
precoce, doenças 
sexualmente trans-
missíveis, dentre 
outros; que tenham 
como objetivo con-
scientizar os ado-
lescentes sobre a 
importância de bus-
carem de forma mais 
frequente os serviços 

de saúde.

Ação contínua 
no decorrer do 

ano de 2021

Conselheiros do 
CMDCA 

Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, 
Escolas públi-
cas e privadas, 
OSCs, CBMM, 
ACIA, CDL e de-
mais Entidades 
do segundo setor.

Participação, apoio e 
divulgação de cam-
panhas de conscien-
tização da população 
sobre a importância 
da vacinação infantil 

e infanto-juvenil.

Conforme cro-
nograma de 
campanhas de 

vacinação 

Conselheiros do 
CMDCA 

Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, 
OSC´s e Insti-
tuições de en-
sino públicas e 
privadas, CBMM, 
ACIA, CDL e de-
mais Entidades 
do segundo setor.

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Fortalecer a Rede 
de Defesa e Pro-
moção do Sistema 
de Garantia de Di-
reitos da Criança 
e do Adolescente.

Criação de uma Comissão 
para articular a rede, revis-
ar, normatizar o Protocolo 
com os fl uxos para aten-
dimentos, conforme Ofício 
nº91/2020 – CONSEP de 
16 de dezembro de 2020, 
bem como acompanhar 
o desenvolvimento das 
ações de fortalecimento 
da rede de defesa dos di-
reitos de crianças e adoles-

centes.

Reunião ordinária 
do mês de março 

2021

Conselheiros do 
CMDCA 

Articulação permanente 
com os órgãos que com-
põem o Sistema de Garan-
tia de Direitos, contribuindo 
com o aprimoramento das 
ações em defesa dos dire-
itos de crianças e adoles-

centes.

Ação contínua no 
decorrer do ano 

de 2021

Conselheiros do 
CMDCA

Ministério Público, Pod-
er Judiciário, Conselho 
Tutelar, OSCs, Polícias 
Civil e Militar, Secre-
tarias Municipais, Uni-
versidades, Centro de 
Referência Especializa-
do de Assistência Social 
– CREAS, Instituições 
de Ensino públicas e 

privadas.

Elaboração e abertura de 
Edital de Chamamento 
Público e/ou Resolução, 
visando à formação contin-
uada para os profi ssionais 
da rede de Garantia dos Di-
reitos da Criança e do Ad-
olescente sobre as temáti-
cas: uso e abuso de álcool 
e outras drogas, sofrimento 
psíquico, violência sexual e 
outros tipos de violência.

No decorrer do 
mês de maio

Comissão de 
edital

Conselheiros do 
CMDCA

OSCs, Órgãos e Enti-
dades Governamentais.

Incentivo, apoio e partici-
pação na Campanha Todos 
Contra a Violência Infanto-

juvenil.

Ação contínua no 
decorrer do ano 

de 2021

Conselheiros do 
CMDCA

Centro de Formação 
Profi ssional Júlio Dário, 
demais OSCs, Órgãos 
e Entidades Gover-
namentais, CBMM, 
ACIA, CDL e demais 
Entidades do segundo 

setor.

Mobilização dos meios 
de comunicação, com di-
vulgação de telefones e 
formas de denúncias da 
violação de direitos de 
crianças e adolescentes 
neste período de distanci-
amento social, bem como 
o telefone do Conselho 

Tutelar.

Ação contínua no 
decorrer do ano 

de 2021

Conselheiros do 
CMDCA

Secretaria de Ação e 
Promoção Social, CFP 
Júlio Dário, demais 
OSCs, Órgãos e Enti-
dades Governamentais, 
CBMM, ACIA, CDL e 
demais Entidades do 

segundo setor

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Incentivo a implan-
tação de programa de 
capacitação da Rede 
de Proteção de atendi-
mento às crianças e aos 
adolescentes e seus fa-

miliares.

Ação contínua no 
decorrer do ano 

de 2021

Conselheiros do CM-
DCA

Ministério Público, 
Poder Judiciário, 
Conselho Tutelar, 
OSCs, Polícias Civil 
e Militar, Secretarias 
Municipais, Univer-
sidades, CREAS, In-
stituições de Ensino 
públicas e privadas.

Requerimento, junto ao 
Conselho Tutelar, de 
relatório sobre o aten-
dimento e demandas 
durante o período de 
distanciamento social 
e suspensão das ativi-
dades presenciais nas 

escolas e projetos.

Mensalmente

Câmara Setorial de 
Acompanhamento 
dos Trabalhos do 

Conselho Tutelar

Conselho Tutelar

Acompanhamento da 
implantação do Centro 
de Referência a Vítima 

de Violência.

No decorrer do 
ano de 2021

Conselheiros do CM-
DCA

Prefeitura Municipal 
de Araxá, Secretaria 
Municipal de Ação 
e Promoção Social, 
Polícia Civil, IML e 

Santa Casa.

Estudar e monito-
rar o Plano Munici-
pal de Atendimento 
Socioeducativo de 

Araxá.

Criação de Comissão 
para estudo e análise do 
Plano Municipal de Aten-
dimento Socioeducativo 

de Araxá

Durante o mês de 
março de 2021

Conselheiros do CM-
DCA

Articulação, com os 
órgãos responsáveis, 
para o monitoramento 
da execução do “Plano 
Municipal de Atendimen-

to Socioeducativo”.

Durante os 
meses de abril e 

maio de 2021

Comissão re-
sponsável

Ministério Público, 
Poder Judiciário, 
Conselho Tutelar, 
OSCs, Polícias Civil 
e Militar, Secretarias 
Municipais, Univer-
sidades, Centro de 
Referência Especial-
izado de Assistência 

Social – CREAS.
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Zelar pelo atendi-
mento de crianças 
e adolescentes com 
defi ciência e/ou tran-
storno nos órgãos 
públicos e privados.

Criação de uma 
Comissão para acom-
panhamento e monito-
ramento do atendimento 
de crianças e adoles-
centes com defi ciência 

e/ou transtorno.

No decor-
rer do mês de 

março/2021

Conselheiros do CM-
DCA

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA
Encaminhamento de ofício 
às Secretarias Municipais 
de Saúde, Educação, 
Ação e Promoção Social 
e às Instituições Privadas 
para que apresentem 
suas ações e propostas de 
atendimento às crianças 
e aos adolescentes com 
defi ciência e/ou transtor-

no.

No decor-
rer do mês de 

março/2021

Comissão de 
a c o m p a n h a -
mento e mon-
itoramento do 
atendimento de 
crianças e ado-
lescentes com 
defi ciência e/ou 

transtornos

Instituições públicas, 
OSCs, Secretaria 
Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal 
de Educação, Sec-
retaria Municipal de 
Ação e Promoção 

Social.

Análise das ações e 
propostas de atendimen-
to às crianças e adoles-
centes com defi ciência e/
ou transtorno, encaminha-
das pelas Secretarias Mu-
nicipais, órgãos públicos e 

privados.

No decorrer do 
mês de março e 

abril/2021

Comissão de 
a c o m p a n h a -
mento e mon-
itoramento do 
atendimento de 
crianças e ado-
lescentes com 
defi ciência e/ou 

transtorno

Acompanhamento e mon-
itoramento do serviço de 
atenção psicossocial ex-
istente no município para 
atendimento às crianças e 
adolescentes que necessi-
tam desse tipo de atendi-

mento.

Ação contínua no 
decorrer do ano 

de 2021

Comissão de 
a c o m p a n h a -
mento e mon-
itoramento do 
atendimento de 
crianças e ado-
lescentes com 
defi ciência e/ou 

transtorno.

Secretaria Municipal 
de Saúde

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Monitorar o trabalho re-
alizado pela Fundação 
da Criança e do Adoles-
cente de Araxá - FCAA 
nos cuidados com as 
crianças e adolescentes 

abrigados.

Solicitação de relatório do 
trabalho realizado pela 
Fundação da Criança e 
do Adolescente de Araxá 
– FCAA, destacando: ativ-
idades desenvolvidas, ne-
cessidades, difi culdades en-
contradas, bem como todo 
o processo de assistência 
dispensados a crianças e 

adolescentes abrigados.

Mensalmente Conselheiros do 
CMDCA

Fundação da Criança 
e do Adolescente de 

Araxá - FCAA

Contribuir para a di-
vulgação dos serviços 
ofertados pelas Orga-
nizações da Sociedade 
Civil e das Organi-
zações Governamentais 
que atendem crianças 
e adolescentes, bem 
como divulgar as ações 
desenvolvidas com re-

cursos do FMDCA.

Solicitação, junto à Admin-
istração Pública Municipal, 
de um espaço no sítio ofi cial 
para a criação de um link 

para o site do CMDCA.

No decorrer do 
mês de março 

de 2021

Câmara Setorial 
Permanente de 
Comunicação, 
Articulação e 

Mobilização

Administração Públi-
ca Municipal, Secre-
taria de Ação e Pro-

moção Social

Parceria com a Secretaria 
de Ação e Promoção Social 
para manutenção e alimen-

tação do site do CMDCA.

No decorrer do 
mês de março 

de 2021

Conselheiros do 
CMDCA

Secretaria de Ação e 
Promoção Social

Divulgação, no site do CM-
DCA, da aplicação de recur-
sos do Fundo, dos projetos 
em execução e ações imple-

mentadas. 

Mensalmente

Câmara Setorial 
Permanente de 
Comunicação, 
Articulação e 

Mobilização

OSCs, Secretarias 
Municipais com pro-

jetos vigentes

Acompanhar o proces-
so de retorno das aulas, 
conforme aprovação 
do Comitê Municipal 
de Enfrentamento à 

Covid-19

Participação do CMDCA 
nas reuniões da Comissão 
Escolar de Gerenciamento 
da Pandemia, promovidas 
pela Secretaria Municipal de 
Educação para acompanha-
mento do retorno às aulas 
presenciais no Município, 
bem como as deliberações 

do Comitê.

Ação contínua 
no decorrer do 

ano de 2021

C o n s e l h e i r o s 
Suelene e Car-

los

Secretaria Municipal 
de Educação, Poder 
Executivo, Comitê 
Municipal de Enfren-
tamento à Covid-19

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Proceder à análise doc-
umental e de ações, 
visando a inscrição de 
Programas e Entidades, 
Governamentais e não 
governamentais no CM-

DCA.

Análise da documentação 
apresentada pelas OSC´s 
e pelas entidades Gover-
namentais para Registro 
no CMDCA, de acordo com 

a demanda.

Conforme de-
manda

Comissão de Análise 
e Pedido de Inscrição

Realização de visitas 
técnicas às Organizações 
da Sociedade Civil e/ou 
órgãos do governo que so-
licitarem cadastramento no 

CMDCA. 

Conforme de-
manda 

Comissão de Análise 
e Pedido de Inscrição

Fomentar ações de ca-
pacitação contínua dos 
Conselheiros Tutelares e 
equipe técnica, visando 
contribuir com a efi cácia 
do atendimento do Con-

selho.

Elaboração e abertura de 
Edital de Chamamento 
Público e/ou Resolução, 
visando à formação contin-
uada para os Conselheiros 

Tutelares.

abr/21
Comissão de Estudo 
e Elaboração de Edi-

tais do CMDCA

Acompanhar as ativi-
dades desenvolvidas 
pelo Conselho Tutelar.

Realização de visitas técni-
cas ao Conselho Tutelar 
com elaboração de relatóri-
os, emitindo um parecer 
sobre os aspectos obser-
vados durante as visitas.

Ação contínua 
no decorrer do 
ano de 2021

Comissão de Acom-
panhamento dos Tra-
balhos do Conselho 

Tutelar de Araxá

Secretaria Mu-
nicipal de Ação e 
Promoção Social

Viabilizar a capacitação 
dos Conselheiros do 
CMDCA para o exercício 

da função. 

Realização de uma live, 
visando a capacitação dos 
Conselheiros do CMDCA 
para o exercício de suas 

funções.

Durante o mês 
de abril/2021

Presidente do CMD-
CA 

Secretaria Mu-
nicipal de Ação e 
Promoção Social, 
Palestrante a ser 

confi rmado

Incentivo aos Conselheiros 
do CMDCA, para que 
reconheçam a importância 
de participar das atividades 

de capacitação.

Ação contínua 
no decorrer do 
ano de 2021

Presidente do CMD-
CA 

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Potencializar o tra-
balho desenvolvido 

pelo CMDCA.

Planejamento, organização 
e divisão de tarefas entre os 

Conselheiros do CMDCA.

Reunião or-
dinária do mês 

de março

Presidente do 
CMDCA

Conselheiros do 
CMDCA

Estabelecimento de crono-
grama das ações do CMDCA 
(reuniões, visitas técnicas, 
avaliação de projetos, etc.) 

Segunda sema-
na de cada mês, 
durante reunião 
ordinária ou 
quando se fi zer 

necessário

Comissão do 
Plano de Ação

Conselheiros do 
CMDCA

Relatório de apresentação 
de resultados, por Comissão, 
conforme calendário anual.

Segunda sema-
na de cada mês, 
durante reunião 
ordinária ou 
quando se fi zer 

necessário

Conselheiros do 
CMDCA

Otimizar a utilização 
dos recursos do Fun-
do e monitorar todas 
as ações fi nanciadas 

pelo FMDCA.

Elaboração e publicação 
de editais, visando que a 
destinação de recursos do 
FMDCA seja realizada para 
projetos que contemplem 
o atendimento, a profi s-
sionalização, educação, 
aprendizagem, esporte e 
lazer, promoção de saúde e 
proteção de crianças e ado-

lescentes.

No decorrer do 
ano de 2021

Comissão de 
Estudo e Elabo-
ração de Editais 

do CMDCA 

Análise, pela Comissão, dos 
projetos apresentados pe-
las Entidades e emissão de 
parecer, em Plenária, para 

votação.

De acordo com 
a demanda/re-

curso.

C o m i s s ã o 
de Análise e 
Seleção de Pro-

jetos

Reunião com os gestores 
dos projetos fi nanciados 
pelo FMDCA, com o objetivo 
de monitorar o cumprimen-
to do Plano de trabalho e a 
aplicação dos recursos dis-

ponibilizados.

abr/21 Conselheiros do 
CMDCA

Gestores dos 
Projetos, Secre-
taria de Ação e 
Promoção Social

Monitoramento das ações 
contempladas nos Projetos 
fi nanciados pelo FMDCA por 
meio de visitas às Organi-
zações e análise de relatóri-

os.

Mensa lmen te , 
a partir de abril, 
conforme crono-

grama

Conselheiros do 
CMDCA

O r g a n i z a ç õ e s 
com projetos em 

execução.

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 
Acompanhamento da 
movimentação fi nan-
ceira dos recursos do 
FMDCA, através de ex-
tratos bancários e o an-
damento das políticas 
públicas e dos Projetos 
fi nanciados pelo Fundo. 

No decorrer do 
desenvolvimento 

dos Projetos.

Câmara Setorial 
Permanente de 
Gerenciamento 

do FMDCA

Acompanhar o pro-
cesso de elaboração e 
aprovação da LDO, apre-
sentando propostas para 
elaboração de Políticas 
Públicas destinadas à In-

fância e Juventude.

Solicitação junto a 
FCAA do envio de 
relatórios referentes a 
vivência positiva das 
crianças e adolescentes 
nas famílias acolhe-
doras, visando sensi-
bilizar as autoridades 
competentes para a im-
plantação do Programa 
“Família Acolhedora e 
Apadrinhamento Social” 
no município de Araxá.

No decorrer do 
mês de abril 

/2021

Câmara Setorial 
Permanente de 
Políticas Básicas 
e Garantias de 

Direitos.

Discussão e elaboração 
da proposta de pro-
grama da “Escuta Espe-
cializada” e da “Família 
Acolhedora e Apadrin-
hamento Social”, a ser-
em apresentadas aos 
poderes executivo e 
legislativo com a possi-
bilidade de inserção na 
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias do Município 
para implementação de 

políticas públicas. 

No decorrer do 
mês de maio 

/2021

Câmara Setorial 
Permanente de 
Políticas Básicas 
e Garantias de 

Direitos.

Poder Legislativo e 
Executivo

Assegurar a implemen-
tação das ações do CM-
DCA por meio da ma-
nutenção de receita dos 
recursos recebidos via 
renúncia fi scal de empre-

sas e pessoas físicas.  

Realização de cam-
panha junto às empre-
sas e pessoas físicas 
para renúncia fi scal em 
favor do FMDCA, por 
meio de ofício explicati-

vo as empresas.  

No decorrer mês 
de março e abril.

Câmara Setorial 
Permanente de 
Comun icação , 
Articulação e Mo-

bilização

OSC´s, Represen-
tante do CRC/MG 
em Araxá, Escritóri-
os de Contabilidade, 
empresas e comu-
nidade em geral, 
CBMM, ACIA, CDL e 
demais Entidades do 

segundo setor. 

OBJETIVO AÇÃO/ESTRATÉGIA PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Promover o Fórum 
Municipal dos Di-
reitos da Criança e 
do Adolescente de 
Araxá, objetivando a 
indicação e a eleição 
das organizações da 
sociedade civil que 
comporão o CMDCA 
no biênio 2021-2023

Criação da Comissão Es-
pecial para a condução 
de todos os trabalhos de 
preparação, organização e 
condução do Fórum Munic-
ipal dos Direitos da Criança 
e do adolescente de Araxá.

mar/21 Conselheiros do 
CMDCA

Realização do Fórum Mu-
nicipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente de 
Araxá e eleição dos novos 
membros do CMDCA para 

o biênio 2021-2023.

Dia 11 de agosto 
de 2021

Comissão Especial 
para a condução do 

Fórum

Conselheiros do 
CMDCA

Parceria com 
Instituição para 
cessão do Es-

paço.

Empossar os Consel-
heiros que comporão 
o CMDCA, para o 

biênio 2021-2023

Reunião para posse dos 
novos membros do CM-
DCA para o biênio 2021-

2023.

Dia 24 de setembro 
de 2021

Conselheiros do 
CMDCA

Secretaria de 
Ação e Promoção 

Social
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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO N.º 13, de 23 de fevereiro de 2021.
Dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle das infecções causadas pelo novo coronavírus 
(COVID-19) a serem adotadas nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) e Moradias Coletivas.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de 
políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais previstas 
nas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 
8.842/1994 (Política Nacional do Idoso).
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus. 
CONSIDERANDO o disposto na Lei federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus - COVID 
19. 
CONSIDERANDO os Planos de Contingência Nacional e Estadual defl agrados em função da COVID-19.
CONSIDERANDO a Nota Técnica Nº 8/2020-COSAPI/CGCIVI/DAPES/ SAPS/MS do Ministério da Saúde e Secretaria 
de Atenção Primária a Saúde que trata da prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus (sars-cov-2) a 
serem adotadas nas instituições de longa permanência de idosos (ILPI).
CONSIDERANDO a Nota Técnica Nº 9/2020-COSAPI/CGCIVI/DAPES/ SAPS/MS do Ministério da Saúde e Secretaria 
de Atenção Primária a Saúde que trata da prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus (sars-cov-2) a 
serem adotadas nas instituições de longa permanência de idosos (ILPI).
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida epidemia.
CONSIDERANDO o dever do Conselho Municipal do Idoso de Araxá de zelar pelos direitos fundamentais da pessoa 
idosa, dentre os quais destacam-se o direito à saúde e à dignidade humana, conforme o disposto nos artigos 6º e 230 
da Constituição Federal, e no artigo 15 da Lei Federal n.º10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). 
CONSIDERANDO que as pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (ILPI) se encontram em 
situação de vulnerabilidade, pela idade avançada, maior presença de comorbidades, compartilhamento de ambientes 
coletivos e dependência para a realização de atividades diárias.
CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Municipal do Idoso em sessão extraordinária do dia 23/02/2021, 
realizada em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”, conforme respec-
tiva ata lavrada. 
RESOLVE:
Art. 1º-: As medidas constantes nesta Resolução deverão ser adotadas por todas as Instituições de Longa Permanên-
cia para Idosos na modalidade asilar ou moradia coletiva, com sede na cidade de Araxá (MG), inclusive as instituições 
particulares.
Art. 2º-: As instituições de longa permanência e as moradias coletivas, devem cumprir toda e qualquer política estipu-
lada pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Minas Gerais e do Município de Araxá, assim como pelas 
Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária de Araxá.
Art. 3º-: Permanecem suspensas, por tempo indeterminado, as visitas de não residentes e a realização de eventos ou 
quaisquer práticas interativas que envolva a aglomeração em espaços comuns da ILPI, como: jogos de baralho, bin-
gos, sessões coletivas de televisão, prática de atividades de artesanato, entre outras, aniversários, datas comemorati-
vas, cultos religiosos, etc, com ou sem a presença de público externo nas entidades que mantêm atendimento tipifi cado 
como institucionalização de longa permanência para idosos, na modalidade asilar ou moradia coletiva.
Parágrafo único: Os funcionários da instituição deverão promover, quando possível, o contato por telefone ou 
vídeo-chamada dos idosos com seus familiares, lembrando sempre de higienizar o telefone e/ou computador utilizado.
Art. 4º-: A instituição deverá implementar procedimentos de avaliação para a admissão de novos residentes. Adiciona-
lmente, recomenda-se adotar precaução de convívio nos primeiros 14 dias.
Art. 5º-: Residentes que retornaram de consulta ou procedimento em hospital ou após internação hospitalar, por diag-
nóstico diferente de COVID-19 por 14 dias, suspendendo o isolamento após este período, desde que passe 24 horas 
de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.
Art. 6º-: Residente com alta hospitalar, por diagnóstico confi rmado de COVID-19, ao receber alta hospitalar antes do 
período de 20 dias, o paciente deve cumprir o restante do período em isolamento, suspendendo após este período, 
mediante avaliação médica.
Art. 7º-: Os dirigentes e profi ssionais e colaboradores das ILPI e das moradias coletivas deverão seguir as seguintes 
orientações visando a mitigação da proliferação do SARSCoV-2:
I. Designar um responsável técnico como referência nas medidas de prevenção e controle da disseminação do SAR-
SCoV-2 na instituição.
II. As Instituições de longa permanência deverão criar, em caráter urgente, um Plano de Contingência, a ser disponibi-
lizado aos profi ssionais que trabalham nas ILPI’s e moradias coletivas, com orientações gerais acerca das precauções 
que devem ser adotadas com a fi nalidade de reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias 
agudas, incluindo o Coronavírus/Covid-19, a ser apresentado no CMIA em até 05 (cinco) dias a contar da data da 
publicação desta Resolução.
III. Cada instituição de longa permanência deverá prover os equipamentos de proteção individual (EPI), e insumos 

necessários para a correta higienização das mãos, como água e sabão e/ou álcool em gel 70%, toalhas descartáveis, 
lixeiras para descarte de materiais com secreções humanas, materiais de limpeza para higienizar superfícies e objetos.
IV. Monitorar diariamente os residentes quanto à febre, sintomas respiratórios e outros sinais e sintomas de síndrome 
gripal.
V. Sinais e sintomas compatíveis com síndrome gripal: Iigar no canal disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Araxá, 
qual seja, (34) 3691-3313. 
VI. Os trabalhadores das ILPI que apresentarem sinais e sintomas compatíveis com síndrome gripal deverão ser 
afastados imediatamente das funções e, preferencialmente submetidos a testagem para COVID-19, ainda que pelo 
sistema de teste rápido imunológico.
VII. Em caso de suspeitas de sintomas, como febre de 37,5° ou mais, fraqueza severa ou falta de ar, o residente deve 
ser imediatamente isolado, devendo os profi ssionais de saúde entrar imediatamente em contato com o Centro de 
Saúde mais próximo e seguir as seguintes instruções: 
VIII. Na hipótese de as autoridades de saúde exigirem que o paciente vá a uma instituição médica designada para 
tratamento, seguir suas instruções imediatamente, evitando o uso de transporte coletivo, devendo os pacientes idosos 
e a equipe acompanhante sempre equipamentos de proteção individuais. 
IX. Após a transferência do idoso com suspeita de infecção para uma instituição de saúde, a entidade de longa per-
manência deve providenciar a limpeza e higienização completa da área onde a pessoa idosa residente permaneceu.
X. O local ou recinto da entidade de longa permanência que receba cargas deve reservar área exclusiva para verifi -
cação de mercadorias, com os critérios higiênicos, sendo que esta área deverá estar segregada das dependências que 
abrigam os residentes, de forma a permitir a defi nição de seu perímetro e oferecer isolamento e proteção adequados 
àqueles.
XI. O uso de medicamentos deverá acontecer somente com prescrição médica, de forma individualizada, respeitando 
as condições clínicas de cada paciente.
Art. 8º-: Nas áreas comuns os dirigentes e profi ssionais e colaboradores das ILPI e das moradias coletivas deverão 
seguir as seguintes orientações:
I. Limitar a permanência dos residentes nas áreas comuns da instituição para evitar aglomerações, garantindo a distân-
cia mínima de 1,5 metro entre eles.
II. Restringir o uso de utensílios compartilhados, como copos, xícaras, garrafas de água, etc. 
III. Estabelecer escalas para a saída dos idosos dos quartos para locomoção em áreas comuns, banhos de sol, entre 
outros.
IV. Servir as refeições preferencialmente nos quartos, ou escalonar o horário das refeições (mantendo a distância mín-
ima de 1,5 metro entre as pessoas que fazem refeições no mesmo horário).
V. Retirar das áreas comuns objetos que não possam ser limpos, lavados ou desinfetados, como almofadas, revistas 
e livros de uso coletivo. 
VI. Intensifi car a rotina de limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies, sobretudo dos pontos mais tocados no 
dia a dia, como: maçanetas, corrimãos, mesas e cadeiras de uso comum, interruptores de luz, barras de apoio, entre 
outros.
Art. 9º-: O isolamento nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) e Moradias Coletivas deverá seguir, 
entre outros, os procedimentos abaixo:
I. A pessoa idosa sintomática, até que consiga ser testada, deverá permanecer em isolamento. 
II. Os idosos diagnosticados com sinais e sintomas compatíveis com síndrome gripal, deverão ser mantidos isolados 
dos demais residentes, em acomodações que assegurem conforto, em ambiente arejado, preferencialmente com dis-
ponibilidade de banheiro privativo. 
III. A circulação nas áreas comuns deve ser restrita. Se extremamente necessária, a circulação deve ocorrer em horári-
os distintos dos horários de circulação dos demais residentes, observando as medidas de higiene e proteção individual. 
IV. As pessoas idosas em isolamento devem ser monitoradas frequentemente. Ao surgimento de sinais e sintomas 
compatíveis com síndrome gripal, os responsáveis por seu cuidado devem acionar contato com a unidade de saúde de 
referência do território em que se encontra a ILPI.
V. Na presença de sinais e sintomas que indiquem piora, ou gravidade clínica, como difi culdade respiratória, a pessoa 
idosa deverá ser conduzida a serviço de urgência/emergência de referência. Durante o transporte, devem ser usados 
equipamentos de proteção individual (EPI) no transporte.
Art. 10º-: Fica atribuída às instituições de longa permanência para idosos e às instituições de moradias coletivas, in-
clusive as entidades particulares, o envio quinzenal ao Conselho Municipal do Idoso de Araxá/MG (CMIA), através do 
seu e-mail: conselhos02@araxa.mg.gov.br, relatório de monitoramento dos idosos residentes e trabalhadores, no que 
tange a identifi cação de casos de síndromes gripais, e/ou casos confi rmados de COVID-19.
Art. 11º-: As entidades de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações desta Resolução poderão sof-
rer sanções mediante instauração de procedimento administrativo pela autoridade competente do Sistema Único de 
Saúde (SUS) ou pelo Ministério Público, a requerimento deste Conselho, nos termos dos artigos 59 a 68 da Lei federal 
n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. 
Art. 12º-:  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de fevereiro de 2021.
Araxá – MG, 23 de fevereiro de 2021.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

SINDICÂNCIA 001 2021 FCAA. CONCLUSÃO. Encerrados os trabalhos de apuração da Comissão de Sindicância. 
Conclusão por responsabilidade de ex-servidora pública em relação aos fatos apurados. Peças da apuração encamin-
hadas ao Ministério Público e à Polícia Civil. Representação, pela Comissão, ao Departamento Jurídico da Fundação 

da Criança e do Adolescente de  Araxá para tomada de providências judiciais cabíveis. Araxá, 24 de fevereiro de 2.021. 

Taciana Pinto de Almeida – Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO
ATA   DA   REUNIÃO   VIRTUAL   DO   CONSELHO   MUNICIPAL   DE   POLÍTICA
CULTURAL  aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2021, às 19h, reuniu-se por sessão ordinária virtual, alguns 
dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural, sendo sua composição uma obediência à Ata do dia 22 de 
agosto de 2020, publicada no DOMA nº 343, do  dia  04  de  setembro  de  2020,  e  às  indicações  do  Poder  Público  
da  atual  gestão,  os seguintes  membros:  Mirlane  Lázara  Deckers,  Ana  Teresa  Miguel  Parolini  Cruz,  Carmen 
Aparecida  Araújo,  Tancredo  Borges  Guimarães,  Adelina  Rezende  de  Menezes,  Jaime Gonçalves do Nascimento, 
Fabiana Cristina Silva Pereira, Janete Marina Rezende da Cunha e Sebastiana Barbosa da Cunha e Sousa (repre-
sentantes do Poder Público). Os membros da Sociedade  Civil:  Heleno  Alves  Resende  (Segmento  da  Literatura),  
Wanêssa  Borges  Alves (Segmento  de  Artes  Cênicas),  Caio  Ranieri  (Segmento  de  Artes  Cênicas),  Tiago  Martins 
(Segmento  Música), Matheus  Felipe  Ferreira  (Segmento  de  Artes  Visuais), Paulo  Roberto Rezende  (Segmento  
Religiões  de  Matriz  Africana),  Aletéia  D’Alcântara  Gonçalves  Silva (Segmento  Indígena),  Igor  Rocha  Verçosa  
Santos  (Segmento  Música)  e  Pedro  Lima (Segmento de Artes Cênicas). Heleno deu início à reunião informando 
que não irá participar da eleição dos novos membros da Sociedade Civil representando o Segmento Literatura por 
motivos  pessoais,  devido  estar  engajado  em  novos  projetos  os  quais  demandam  muito tempo, prejudicando os 
trabalhos junto ao Conselho. Enfatizou que, quem participar precisa se dedicar muito. E não é o seu caso, pois tem o 
Sebo. Não é um ‘faz de conta’, tem que trabalhar e batalhar muito pelo Conselho. Expôs a Pauta: apresentação dos 
novos membros, tanto os indicados pelo Poder Público da atual gestão, como os da Sociedade Civil. Pedro Lima, 
suplente do Caio (Segmento Artes Cênicas – Teatro), ambos trabalham juntos há algum tempo  e  estão  na  luta  para  
agregar  o  Teatro  que  está  meio  perdido.  Poucas  pessoas trabalham esporadicamente e querem fomentar a área. 
Ana Teresa Parolini se apresentou e disse ter sido indicada pelo Juliano, Secretário de Desenvolvimento Econômico. 
Janete Cunha se apresentou como suplente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e disse não saber ainda 
do que se trata o Conselho e quer se inteirar do assunto e contribuir, pois é a primeira vez que ocupa um cargo público. 
Fabiana Cristina é suplente da Flávia Leime e já estava na gestão passada. Matheus Felipe foi convidado pela Cynthia 
Verçosa pelo Segmento de Artes Visuais, está estudando sobre o Conselho e quer somar à equipe. Igor Rocha se 
apresentou  sendo  suplente  do  Tiago  Martins  no  Segmento  Música.  Eu,  Wanêssa,  me apresentei  dizendo  fazer  
parte  do  Conselho  desde  o  início  e  represento  a  Dança  pelo Segmento Artes Cênicas. Já estou há um tempo na 
luta pela existência do Conselho e espero, voluntariamente,   que haja muita dedicação, assim como eu venho lutando 
pelas políticas públicas  da  cidade  para  que  consigamos  fazer  o  melhor e  agregar  os  artistas  da  cidade. Heleno 
retoma a fala e lê a Pauta do dia: Apresentação de novos membros do Poder Público - indicados  pelos  respectivos  
Secretários;  Discussão  de  aspectos  relevantes  do  Regimento Interno,  no  que  tange  a  Composição  da  Nova  
Diretoria;  Apresentação  da  Comissão  de Análise, Seleção e Fiscalização responsável pelo acompanhamento dos 
Editais da Lei Aldir Blanc; Marcação de data para Eleição dos novos membros da Sociedade Civil. Paulo Rezende diz 
que, quanto à data da eleição, o quanto antes é melhor. Esse mandato foi prorrogado até o  fi nal  de  fevereiro  de  
2021,  período  para  receber  as  inscrições  e  realizar  a  eleição  da Sociedade Civil. Trouxe o assunto já discutido 
em grupo de mensagem, Paulo colocou para apreciação uma pauta que precisa ser aprovada em Plenária. Segundo 
a Lei 7.108/2006, há duas vagas para Religiões de Matrizes Africanas. Porém, à época da criação do Conselho fi cou 
decidido em reunião entre os membros que uma das vagas seria cedida à Cultura Popular. Desde então foi feita essa 
prática. É chegado o momento de ser ofi cializado tal procedimento

e passar a ser também de direito, pois de fato já é. Paulo diz que é preciso que se faça a Emenda Modifi cativa da Lei 
desmembrando uma vaga para a Cultura Popular. Ele diz ser preciso fazer a colocação e apresentar à Plenária pois é 
de suma importância para cumprir a Pauta inicial da reunião. Fazer as adequações necessárias que precisa fazer na 
Lei antes da eleição em caráter de urgência e também no Regimento. Paulo reforça que a 1ª Propositura é a aprovação 
para a Emenda Modifi cativa da Lei, retirando uma vaga de Religiões de Matriz Africana e passando para Cultura Pop-
ular. Segundo Paulo, na eleição foi feito esse acordo e lavrado em Ata, posteriormente publicado. A vaga existe de fato 
e não de direito. Matriz Africana tem muitos adeptos, muitos seguidores, porém tem poucos militantes. “É muito difícil 
achar sacerdote militante politicamente falando para ocupar cadeiras no Conselho.” Heleno lança a pergunta: “Isso 
sendo aprovado aqui (reunião) só poderia ser concretizado após a eleição, correto?” Paulo diz que não! Na verdade 
a ideia é que esta proposta é o anseio da Wanêssa, da Cynthia, da Secretaria Executiva. É que já vá lavrada em Ata, 
publicada e sua cópia seja apresentada ao Legislativo para proceder à votação essa mudança em caráter de urgência,  
antes  da  votação  da  Sociedade  Civil.  Para  quando  for  a  próxima  eleição,  as inscrições já deverão ser feitas den-
tro do Segmento de Cultura Popular. Ele vai passar a existir de fato, pois de direito já existe e a cadeira é ocupada por 
Sidney Manoel. Para o próximo mandato ele passar a existir na. Paulo continua sua fala e apresenta a 2ª Propositura 
para apreciação  dos  presentes.  Precisa  mudar  a  nomenclatura  do  Segmento  de  “Religiões  de Matriz Africana”, 
pois desde a época da criação da Lei o termo foi exaustivamente discutido junto ao Jurídico da Prefeitura da época e 
ainda saiu errado. A vaga é mais abrangente. Existe o  Decreto  nº 6.040/2007  que  institui  e  normatiza  a  Política  
Nacional  de  Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais onde os povos de Matriz Africana 
estão inseridos. São mais de 40 comunidades. O Decreto abarca a todos. Não é Religiões de Matriz Africana. “Nós 
somos representantes de um povo que tem sua língua, sua gastronomia, sua indumentária etc. A religião é apenas 
uma das práticas da cultura desse povo”. A mudança na Lei será nesse sentido, na nomenclatura do Segmento, na Lei, 
mudar para “Comunidade de Povos Tradicionais de Matriz Africana, para fi car em consonância com o Decreto Federal. 
Assim que estiver mudado na Lei, o Conselho pode fazer o ato de inclusão dessas mudanças no  Regimento  Interno.  
Paulo  abre  para  votação  e  apreciação  das  duas  Proposituras apresentadas:  Mudar  a  terminologia,  justifi cando  
o  porquê  da  mudança,  qual  que  é  a Legislação para poder fi car em consonância com a Legislação Federal e a 
vaga da Cultura Popular,  sendo  colocada  de  direito,  como  realmente  ela  já  existe  de  fato.  Ele  diz  ser importante  
apresentar  ao  Conselho  os  trechos  da  Lei,  os  artigos,  mandar  o  Projeto  de Emenda Modifi cativa pronto, entre-
gar para a Secretária do Conselho, para que em conjunto com a Secretaria Executiva encaminhe à Fundação Cultural 
Calmon Barreto para encaminhar à  Câmara  Municipal.  Paulo  lança  a  pergunta  à  Plenária  se  todos  são  de  acordo  
com  a ofi cialização da vaga para a Cultura Popular. Que não é criar uma vaga, apenas reconhecer de direito o que de 
fato já existe. Heleno vota a favor. Tancredo vota a favor. Matheus vota a favor. Caio vota a favor. Mirlane vota a favor. 
Aletéia vota a favor. Ana Tereza vota a favor. Eu, Wanêssa, voto a favor. Fabiana vota a favor. Adelina vota a favor. Igor 
vota a favor. Tiago vota a favor. Tancredo vota a favor. Paulo vota a favor. A segunda votação é para a mudança da 
nomenclatura do Segmento de Religiões para “Povos Tradicionais de Matriz Africana”. A aprovação  foi  unânime  entre  
os  presentes:  Heleno  vota  a  favor.  Tancredo  vota  a  favor. Matheus vota a favor. Caio vota a favor. Mirlane vota 
a favor. Aletéia vota a favor. Ana Tereza vota a favor. Eu, Wanêssa, voto a favor. Fabiana vota a favor. Adelina vota a 
favor. Igor vota a favor. Tiago vota a favor. Tancredo vota a favor. Paulo vota a favor. Eu, Wanêssa Borges
Solicitei a plenária um adendo na ata do dia 28 de janeiro de 2021, e postei no grupo de whatsapp do CMPC no dia 19 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA,  26 DE FEVEREIRO DE 2021PÁGINA | 8

de fevereiro a aprovação dos presentes na situada reunião que votem a favor ou contra o adendo na presente Ata. O 
motivo é que foi decidido que a eleição dos novos membros do CMPC seria 05 de março, no entanto o nosso Regimen-
to Interno do Conselho Municipal de Política Cultural preceitua que tenha o procedimento 30 dias após a publicação, 
o que se considerará. De acordo com o Capítulo IX, da Seção XIII, Do Processo Eleitoral: Artigo 79: A escolha das 
entidades da Sociedade Civil Organizada para compor o CMPC realizar-se-á por meio de processo eleitoral, a cada 
quatro anos, contados a partir da primeira  eleição.  §  3º  -  As  entidades  cadastradas  no  Conselho  interessadas  
em  participar apenas do processo eleitoral da composição do mesmo deverão protocolar junto a Comissão Eleitoral, 
em até 30 (trinta) dias a contar da Publicação do Edital de Convocação; Paulo afi rma que a ata foi desmembrada para 
a comissão  não  ser publicada agora, senão  a comissão começaria a receber as inscrições agora e o CMPC está 
aguardando as mudanças da Lei, por esses  motivos  fez  necessários  o  desmembramento  das  atas,  para  proceder  
primeiro  os procedimentos  de  mudança  da  Lei  n.7.108  de  14  de  setembro  de  2016,  para  o  processo eleitoral 
e após publicar a parte da comissão eleitoral. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata que vai assinada 
por mim, Wanêssa Borges Alves, secretária do Conselho, que a transcrevi a partir do arquivo em vídeo e redigi, pelo 
presidente Heleno Alves Resende que dirigiu os trabalhos e pelos membros presentes, titulares e suplentes. Mirlane 
Lázara Deckers, Ana  Tereza  Miguel  Parolini  Cruz,  Carmen  Aparecida  Araújo,  Tancredo  Borges  Guimarães, Adeli-
na Rezende de Menezes, Jaime Gonçalves do Nascimento, Fabiana Cristina Silva Pereira, Janete Marina Rezende da 
Cunha, Sebastiana Barbosa da Cunha e Sousa, Caio Ranieri, Tiago Martins,  Matheus  Felipe  Ferreira,  Paulo  Roberto  
Rezende,  Aletéia  D’Alcântara  Gonçalves Silva, Igor Rocha Verçosa Santos e Pedro Lima.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
CULTURAIS, realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, em primeira chamada às 11:53, tendo obtido quórum inicial 
legal de nove conselheiros (metade mais um) às 12:20 em segunda chamada, estando presente os seguintes membros 
do Conselho Municipal de Políticas Culturais, representantes da sociedade civil: eu Wanessa Borges Alves, Consel-
heira Titular do Segmento de Artes Cênicas (dança), que secretariei a presente reunião, o Presidente Heleno Alves 
Resende, Conselheiro Titular do Segmento Literatura, Conselheiro Titular Caio Ranieri representante do Segmento de 
Artes Cênicas (teatro). Os membros representantes do Poder Público: Conselheira Titular Adelina Rezende de Menez-
es representante da Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá, Conselheira Titular Mirlane Lázara Deckers repre-
sentante da Secretaria de Ação e Promoção Social, Conselheira Titular Ana Teresa Miguel Parolini Cruz e as Titulares 
Janete Maria Rezende da Cunha e Sebastiana Barbosa C. Souza representantes da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Conselheira Suplente Fabiana Cristina da Silva Pereira da Secretaria 
da Fazenda, representando sua titular Flávia Maria Leime, Conselheiro Suplente Jaime Nascimento representando 
o Conselheiro Titular Tancredo Borges Guimarães da Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá. O Presidente 
Heleno Alves Resende, deu início à reunião informando que a reunião será objetiva, apenas para a votação do novo 
membro da Comissão de Análise dos projetos da Lei Aldir Blanc representante do poder público, pois a Cristiane Borg-
es foi exonerada do cargo que exercia na Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá. Heleno deu inicio a votação 
colocando em ordem de chamada os conselheiros para votar, começando pela Conselheira Titular Ana Teresa Miguel 
Parolini Cruz representante pelo poder público da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações 
Tecnológicas, que votou na permanência da Conselheira Aletéia D” Alcântara Gonçalves Silva representante do Seg-
mento Indígena, Conselheiro Titular Jhobert Rodrigues representante do Segmento Cultura Popular, Conselheiro Tit-
ular Caio Ranieri representante do Segmento de Artes Cênicas (teatro), Conselheira Titular Mirlane Lázara Deckers 
representante da Secretaria de Ação e Promoção Social, Conselheiro Titular Tancredo Borges Guimarães da Fundação 
Cultural Calmom Barreto de Araxá e a Conselheira Titular Flavia Maria Leime representante da Secretaria de Fazenda 
preenchendo a vaga em vacância pelo poder público na Comissão de Análise da Lei Aldir Blanc, em segunda chama-
da eu Wanessa Borges Alves, Conselheira Titular do Segmento de Artes Cênicas (dança), que votei e secretariei a 
presente reunião, o Presidente Heleno Alves Resende, Conselheiro Titular do Segmento Literatura, Conselheiro Titular 
Caio Ranieri representante do Segmento de Artes Cênicas (teatro). Os membros representantes do Poder Público: 
Conselheira Titular Adelina Rezende de Menezes representante da Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá, Con-
selheira Titular Mirlane Lázara Deckers representante da Secretaria de Ação e Promoção Social, Conselheira Titular 
Ana Teresa Miguel Parolini Cruz e  as  Titulares Janete Maria Rezende da Cunha e Sebastiana Barbosa C. Souza rep-
resentantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Conselheira Suplente 

Fabiana Cristina da Silva Pereira da Secretaria da Fazenda, representando sua titular Flávia Maria Leime, Conselheiro 
Suplente Jaime Nascimento representando o Conselheiro Titular Tancredo Borges Guimarães da Fundação Cultural 
Calmom Barreto de Araxá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICA CULTURAL, realizada no dia 25 de fevereiro de 2021, em primeira chamada às 11:40, tendo obtido quórum 
inicial legal de quatorze conselheiros, estando presente os seguintes membros do Conselho Municipal de Política Cul-
tural, representantes da sociedade civil: eu Wanessa Borges Alves, Conselheira Titular do Segmento de Artes Cênicas 
(dança), que secretariei a presente reunião, o Presidente Heleno Alves Resende Conselheiro Titular do Segmento Lit-
eratura, Conselheiro Titular Caio Ranieri representante do Segmento de Artes Cênicas (teatro), Vice Presidente Paulo 
Rezende Conselheiro Titular do Segmento de Comunidade de Povos Tradicionais de Matriz Africana, o Conselheiro 
Titular Tiago Martins e seu Suplente Igor Rocha Verçosa Santos ambos, representantes o Segmento de Música, o 
Conselheiro Titular Jhobert Mateus Rodrigues representante do Segmento de Cultura Popular, o Conselheiro Titular 
Matheus Felipe Ferreira representante do Segmento de Artes Visuais.Os membros representantes do Poder Público: 
Conselheira Titular Adelina Rezende de Menezes representante da Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá, 
Conselheira Titular Ana Teresa Miguel Parolini Cruz e o Conselheiro Titular Roberto Júnior ambos, representando a 
Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovações Tecnológicas, Conselheira Suplente Fabiana Cristina da Silva 
Pereira da Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão representando sua titular Flávia Maria Leime, Conselheiro 
Suplente Jaime Nascimento representando o Conselheiro Titular Tancredo Borges Guimarães da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá, a Conselheira Titular Carmen Araújo representante da Secretaria de Educação. Eu Wanessa 
Borges como primeira secretária dei as boas vindas a todos os conselheiros presentes e relatei a pauta do dia, refer-
ente a prorrogação do mandato dos atuais membros do Conselho Municipal de Política Cultural, devido a espera dos 
ajustes da Lei
14.017 de 29 de junho de 2020 feito os ajustes pelo próprio Conselheiro Vice Presidente
Paulo Rezende, pois o conselho ainda não possui formalmente assessoria jurídica, por isso a demora, assim como na 
assinatura das atas, pois o conselho não possui transporte e secretária executiva para fi car a disposição do CMPC, as-
sim como nos outros Conselheiros Municipais de nossa cidade. O Vice Presidente Paulo Rezende deu início à votação 
para prorrogação do mandato do atual Conselho do CMPC, pois o Presidente Heleno Alves Resende não conseguiu 
comunicar. Paulo Rezende Conselheiro Titular do Segmento de Comunidade de Povos Tradicionais de Matriz Africana 
iniciou as votações, votando a favor da prorrogação, segundo Conselheiro Titular a votar foi Jhobert Mateus Rodrigues 
representante do Segmento de Cultura Popular,o Conselheiro Titular Caio Ranieri representante do Segmento de Artes 
Cênicas (teatro) também votou a favor da prorrogação, o Conselheiro Titular Tiago Martins votou a favor, seu Suplente 
Igor Rocha Verçosa Santos não votou, mas teve direito a voz e disse que também concorda com a aprovação da pro-
rrogação, ambos, representantes o Segmento de Música, o Conselheiro Titular Jhobert Mateus Rodrigues represen-
tante do Segmento de Cultura Popular aprovou a prorrogação do mandato do conselho, o Conselheiro Titular Matheus 
Felipe Ferreira representante do Segmento de Artes Visuais votou a favor da continuação dos atuais membros do 
conselho até que seja aprovada a lei e consequentemente após a nova eleição do CMPC. A Conselheira Titular Adelina 
Rezende de Menezes representante da Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá, disse que também aprova a pro-
rrogação do atual mandato do conselho até que seja realizado a nova eleição, a Conselheira Titular Ana Teresa Miguel 
Parolini Cruz aprovou a prorrogação e o Conselheiro Titular Roberto Júnior votou para a prorrogação do mandato do 
CMPC, ambos, representando a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovações Tecnológicas, a Conselheira 
Suplente Fabiana Cristina da Silva Pereira da Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão representando sua 
titular Flávia Maria Leime, votou a favor da prorrogação do conselho, o Conselheiro Suplente Jaime Nascimento repre-
sentando o Conselheiro Titular Tancredo Borges Guimarães da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, aprovou 
a prorrogação do atual conselho até que seja feito a realização da nova composição do conselho, a Conselheira Titular 
Carmen Araújo representante da Secretaria de Educação votou a favor da composição do conselho e eu, Wanessa 
Borges que secretariei essa reunião extraordinária virtual aprovei a prorrogação do nosso mandato até que seja es-
tabelecido todos os procedimentos necessários para que seja feita a nova composição do conselho seguindo a Lei 
14.017 de 29 de junho de 2020 e regimento interno do CMPC.O Presidente Heleno Alves Resende, deu as boas vindas 
aos novos componentes do Conselho e encerrou a reunião virtual, cuja transcrição está nesta ata por mim lavrada, e 
segue assinada por mim e todos os demais virtualmente presentes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SM Nº 01/2021 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE TRÊS SUPERVISORES CLINICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMEN-
TO À RESOLUÇÃO SES/MG 7.168, DE 20 DE JULHO DE 2020.

O MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, por meio da SECRETARIA MUNICIPALDESAÚDE, torna público que estarão abertas, 
no dia 08/03/2021, das 08h à17has inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021, visando à 
contratação por prazo determinado para a função pública de supervisor clínico institucional para a Saúde Mental, com 
carga horária de no mínimo 16 horas mensais, para atender a resolução SES/MG Nº7. 236 de 29 DE SETEMBRO DE 
2020, altera a Resolução SES/MG Nº 7.168, de 20 de julho de 2020.
A supervisão Clínica Institucional deverá ser realizada por profi ssional de nível superior com formação em Saúde 
Mental, que não pertençam ao quadro de profi ssionais dos Centros de Assistência Psicossocial (CAPS), comprovada 
habilitação teórica e prática, preferencialmente das seguintes categorias profi ssionais:
• Médico
• Médico Psiquiatra
• Psicólogo
• Enfermeiro
• Assistente Social
O Processo Seletivo Simplifi cado nº 01/2021 está sob a responsabilidade da Comissão Técnica, submetendo-se a 
legislação vigente e às instruções especiais contidas neste edital e demais atos complementares.
1. DA INSCRIÇÃO
1.1. As inscrições de candidatos para o Processo Seletivo Simplifi cado nº 01/2021 serão realizadas aos 08/03/2021 por 
meio do email: saudemental@araxa.gov.br, no horário de 08h00min horas às 17h00min horas.
1.2. O candidato interessado não poderá estar vinculado a Prefeitura Municipal de Araxá.
1.3. No ato da inscrição o candidato deve encaminhar para o endereço de email supracitado, fotocópias:
1.3.1. Carteira de Identidade (não podendo ser outro documento).
1.3.2. CPF.
1.3.3. Carteira de Trabalho.
1.3.4. Título de eleitor.
1.3.5. Curriculum Vitae.
1.3.6. Carteira regional do respectivo conselho profi ssional.
1.3.7. Diploma.
1.3.8. Titularidade (pós-graduação e/ou mestrado e/ou doutorado).
1.3.9. Declaração de tempo de serviço na função para a qual irá concorrer.
1.3.10. Declaração que não mais possui vínculo com o setor público.
1.3.11. Comprovante de endereço atualizado.
1.4. O candidato será responsável pela exatidão contida no seu currículo.
1.5. Qualquer informação falsa prestada ou informação não comprovada gera a eliminação imediata do candidato do 
processo seletivo.
1.6. Não serão objeto de análise os currículos entregues em local e período diverso do indicado.
1.7. Só serão pontuados os cursos e experiências profi ssionais que tiverem correlação com a função pública para a 
qual o candidato concorre.
1.7. Ao se inscrever, o (a) candidato (a) aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constitui as 
normas que regem o Processo Seletivo Simplifi cado, não podendo alegar desconhecimento.
2. DA SELEÇÃO
2.1. A Comissão Técnica de Seleção do Processo Seletivo Simplifi cado será responsável pela seleção dos profi ssion-
ais que atendam aos requisitos técnicos e administrativos exigidos neste instrumento convocatório, mediante a análise 
de currículo e prova de títulos. 
2.2. Na avaliação dos candidatos, o resultado será igual ao somatório da pontuação obtida na análise dos currículos e 
no tempo de experiência na função pública, assim distribuídos:

Critérios de Pontuação para Seleção

Supervisor Clínico Institucion-
al-Saúde Mental

Titulação Pontuação Pontuação Máxima

Conclusão de curso de 
pós-graduação Lato Sensu 

na área
10,0/por curso de pós 20,0

Conclusão de Curso de 
Mestrado na área 15,0/ por curso 15,0

Conclusão de Curso de 
Doutorado na área 20,0/por curso 20,0

Experiência em Saúde 
Mental 2,0/ por ano 20,0

Experiência em Gestão 
Saúde Mental 2,0/ por ano 10,0

Experiência em docência 
em Saúde Mental 5,0/ por ano 15,0

Total 100,00

2.3. No caso de comprovação de tempo de serviço/experiência inferior a 01 (um) ano, na função deverá ser consider-
ado: 0,42 (zero vírgula quarenta e dois) de ponto, por mês de efetivo exercício.

 2.4. Os candidatos serão classifi cados em ordem decrescente do somatório total dos pontos obtidos e serão contrat-
ados os mais bem classifi cados dentro do número de vagas disponibilizado.
 2.5. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, sucessivamente, para efeito de classi-
fi cação, ao candidato que:
• Obtiver a maior nota no item tempo de atuação de serviço na área que irá concorrer;
• Possuir maior idade em relação ao concorrente.
3. DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES
3.1O presente Processo Seletivo Simplifi cado será regido por este Edital, sendo executado por meio da Comissão 
Técnica de Seleção, constituída mediante a Portaria SMS.
3.2 A Comissão Técnica de Seleção será responsável pela avaliação dos candidatos que se submeterem a realização 
deste Processo de Seleção, sendo ainda de sua responsabilidade o cumprimento de todas as etapas do processo 
seletivo, com exceção da homologação do resultado fi nal, atribuição exclusiva do Chefe do Poder Executivo e/ou do 
Secretário Municipal de Saúde.
3.3 Caberá à Comissão do Processo Seletivo, instituída por meio da Portaria SMS 02/2021, dirimir quaisquer dúvidas 
suscitadas pelos Candidatos, bem como avaliar qualquer recurso administrativo interposto por estes.
3.4 Este Edital terá extrato publicado no mural da sede da Prefeitura Municipal de Araxá e estará disponível na íntegra 
no site da Prefeitura Municipal de Araxá https://www.araxa.mg.gov.br.
3.5 Todas as publicações ofi ciais serão feitas no quadro de avisos do site do Município de Araxá localiza do https://
www.araxa.mg.gov.br.
4. DO RECURSO
4.1 Após a divulgação da lista de classifi cação, o candidato que se sentir prejudicado poderá impetrar recurso medi-
ante o preenchimento do formulário de recurso, devidamente fundamentado, com clareza, concisão e objetividade, 
informando as razões pelas quais discorda do resultado conforme Anexo I deste edital, no dia 11/03/2021, no horário 
de 12h00m até 16h00m, devendo ser protocolado pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde localizada na Av. 
Rosália Isaura de Araújo, s/nº - Centro Administrativo – CEP: 38.180-802.
4.3 Não serão aceitos recursos enviados após o prazo estipulado ou em desacordo com as regras previstas neste 
Edital.
4.4 A decisão que avaliar o recurso interposto pelo candidato é irrecorrível.
4.5 O recurso não terá, sob nenhuma hipótese, efeito suspensivo total ou parcial.
4.6 Os recursos interpostos serão analisados pela comissão deste Processo Seletivo Simplifi cado e publicado o resul-
tado fi nal da análise na provável data de 15/03/2021, nos termos do cronograma.
5. DO CRONOGRAMA DO PROCESSOSELETIVO
5.1 As etapas do Cronograma que compõem o Processo Seletivo estão dispostas no quadro do ANEXO II e deverão 
ser seguidas e acompanhadas pelos candidatos.
6. DO RESULTADO FINAL ECLASSIFICAÇÃO
6.1 Na lista de classifi cação constará a relação dos candidatos, por ordem de classifi cação, de acordo com o número 
de pontos obtidos, do primeiro ao último colocado em caráter geral.
6.2 O resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplifi cado será divulgado no dia 10/03/2021 no endereço eletrônico 
www.araxa.mg.gov.br.
7. DACONVOCAÇÃO
7.1 A convocação será feita por meio eletrônico ofi cial saudemental@araxa.mg.gov.br no e-mail cadastrado pelo can-
didato no ato da inscrição.
7.2 O prazo para aceitação será de até 48h, a partir do comunicado a convocação do candidato para preenchimento 
da vaga que será feito por meio de e-mail ou ligação telefônica.
7.3 O candidato que não responder ao email ofi cial da Administração no prazo estipulado presumir-se-á a sua não 
aceitação à convocação, sendo automaticamente desclassifi cado.
7.4 É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) classifi cado(a), manter atualizado o seu endereço perante à 
Secretaria Municipal de Saúde.
8. DA CONTRATAÇÃO.
8.1 A Contratação dos candidatos classifi cados após a homologação do resultado fi nal só será efetuada se forem 
atendidas todas as condições estabelecidas neste Edital, inclusive da observância da legislação vigente quanto à 
acumulação de cargos, funções e empregos públicos.
8.2 O Candidato será encaminhado para formalização do Contrato de Prestação de Serviço em caráter temporário, e 
serão exigidas as apresentações dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos documentos exigidos na inscrição e além dos mes-
mos deverá preencher requisitos abaixo:
8.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro portador de visto permanente, se de nacionalidade portuguesa, 
amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, de acordo com o Decreto nº 70.436/72. 
8.2.2. Não possuir antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado;
8.2.3. Ter na data da admissão, idade mínima de 18 anos;
8.2.4. Estar no gozo dos direitos políticos e civis e estar quite com o Serviço Militar, se homem; 
8.2.5. Ter boa conduta; 
8.2.6. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de defi ciência incompatível com o exercício das funções;
8.2.7. Possuir a escolaridade exigida para a função pública; 
8.2.8. Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: federal, estadual ou municipal da Administração 
direta ou indireta; 
8.2.9. Não possuir vínculo laboral na esfera municipal, estadual ou federal, salvo as hipóteses de acumulações lícitas 
constitucionalmente; 
8.2.10. Apresentar laudo de junta médica ofi cial indicada pela Prefeitura, atestando que o candidato está em perfeita 
condição de saúde física e mental, e que se encontra apto para assumir a função pública.
8.3. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos exigidos no item 01(um) deste 
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Edital será solicitada por ocasião da contratação temporária, e a não apresentação de qualquer documento implicará 
a impossibilidade de contratação do candidato.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
9.1 A inscrição do candidato para participar do Processo Seletivo Simplifi cado nº 02/2021 da Prefeitura Municipal de 
Araxá-MG implica o conhecimento e a aceitação das normas contidas neste Edital. 
9.2. A homologação do Processo Seletivo Simplifi cado a que se refere este Edital é da competência do Prefeito Mu-
nicipal. 
9.3. O Contrato Administrativo para as funções públicas não cria vínculo empregatício permanente com a Prefeitura 
Municipal, e o contratado não será considerado servidor público efetivo, não gerando direito à estabilidade. 
9.4. O Contrato Administrativo terá vigência até 30/09/2021, podendo ser prorrogado; 
9.5. A Administração poderá rescindir unilateralmente os contratos temporários celebrados em decorrência deste Pro-
cesso Seletivo Simplifi cado, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 
• Prática de falta média/grave, devidamente comprovada;
• Prática de 03 (três) faltas ao trabalho injustifi cadas, consecutivas ou alternadas;
• Acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas; 
• Insufi ciência de desempenho; 
9.6. O local de trabalho será na Prefeitura Municipal de Araxá, nos respectivos Caps: II, AD e IJ. 
9.7. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Técnica de Seleção do Processo Seletivo
Araxá/MG, 22 de janeiro de 2021.

Rubens Magela Da Silva
Prefeito Municipal de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO– EDITAL Nº 02/2021

FORMULÁRIO DE RECURSO

Nome do Candidato:______________________________________________________
CPF: _________________Nº de Inscrição_____________________________________
Item Impugnado:_________________________________________________________
Justifi cativa do Candidato: (Preenchimento de forma legível e sem rasuras, referencialmente em letra de forma) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________

Araxá /MG, / / 2021.

_________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO II
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL

ATOS DATA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SM 
Nº 01/2021

26/02/2021

Período de Inscrições 08/03/2021
Análise Curricular 09/03/2021 
Resultado preliminar 10/03/2021
Interposição de Recurso 11/03/2021
Divulgação da decisão do Recurso Interposto e Resul-
tado Final

12/03/2021

Homologação 15/03/2021

ANEXO III
FUNÇÃO PÚBLICA, VAGA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, ESCOLARIDADE E ATRIBUIÇÕES.

     

FUNÇÃO PÚBLI-
CA

VAGA SALÁRIO R$ CARGA 
HORÁRIA SEM-

ANAL

ESCOLARI-
DADE

ATRIBUIÇÕES

SUPERVISOR 
CLINICO IN-

STITUCIONAL/ 
SAÚDE MENTAL

3 R$ 8.000,00 O profi ssional 
deverá trabalhar 
junto à equipe do 

serviço duran-
te, no mínimo, 
16 (dezesseis) 

horas mês.
 

Nível superior 
com formação 

em Saúde 
Mental

As ações a serem 
realizadas deverão ser 
de assessoramento, a 
discussão dos casos 
clínicos associada ao 
contexto institucional, 
ao serviço, à rede, à 
gestão, mediante as 

diretrizes e premissas 
de cuidado em saúde 

mental prevista na Políti-
ca Estadual de Saúde 
Mental, álcool e outras 

Drogas em consonância 
com o SUS e a Reforma 

Psiquiátrica.

 O supervisor clíni-
co-institucional deverá 

desenvolver as se-
guintes atividades:

I – Suporte à equipe 
técnica do serviço; 

II – Discutir e apoiar a 
construção do projeto 

institucional do serviço, 
projetos terapêuticos 

individuais dos usuários 
e de gestão do CAPS; 

III – Executar e realizar 
ações de cuidado no 

território na perspectiva 
da redução de danos 

que possam estimular a 
autonomia e protagonis-

mo dos usuários;

IV – Fomentar a criação 
de espaços coletivos 

para discussão da 
política e cuidado ofer-
tado, como assembléia 
de usuários, reuniões 

semanais entre a equipe 
e matriciamento com 

outros serviços da 
rede; e

V – Discutir, apoiar, 
fomentar e executar 

outras ações relevantes 
para a qualidade da 
atenção realizada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 02, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SM Nº 
01/2021 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE TRÊS SUPERVI-
SORES CLINICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO SES/MG 7.168, DE 20 DE JULHO DE 2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovada a criação da comissão examinadora do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SM Nº 01/2021 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE TRÊS SUPERVISORES 
CLINICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO SES/MG 7.168, DE 20 DE JULHO DE 2020.
Art. 2º - O presente Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade da Comissão Examinadora do Processo 
Seletivo, composta por profi ssionais indicados pela Secretária de Saúde, conforme as especifi cações abaixo:
Ana Carolina Porto Machado                                  Secretaria Municipal de Saúde
Maria das Graças Resende Vasconcelos Secretaria Municipal de Saúde
Vânia Paiva Gomes                                                  Secretaria Municipal de Saúde
Viviane Cássia Pereira                                  Secretaria Municipal de Saúde
Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 24 de fevereiro de 2021.

____________________________________ 
Diane Dutra Cardoso Borges

Secretária Municipal de Saúde


