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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 370 Sexta, 05 março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.024/2021. Processo 
027.  O Município de Araxá, torna público a aquisição de medicamentos para atender a demanda da Farmácia da 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas - da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 
05/03/2021 à partir das 17:00 horas até 19/03/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 19/03/2021 às 08:30 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referên-
cias de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível dia 05/03/2021 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, 
03/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.025/2021. Processo 028.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de medicamento de referência/genéricos, para fornecimento aos 
pacientes atendidos pela Câmara Técnica em Saúde do Município de Araxá-MG, para cumprimento dos Mandados 
Judiciais. Acolhimento das propostas 05/03/2021 à partir das 17:00 horas até 23/03/2021 às 14:00 horas; Abertura 
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 23/03/2021 às 14:00 horas. Local: w.w.w.lic-
itanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível dia 
05/03/2021 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, 03/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.026/2021. Processo 029.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de móveis de escritório e eletrodomésticos para equipar de forma 
adequada a sala de vacinação no atendimento do Plano de Contingência Municipal de Vacinação contra a Covid-19 
do Munícipio de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 05/03/2021 à partir das 17:00 horas até 24/03/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 24/03/2021 às 09:00 horas. 
Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital 
disponível dia 05/03/2021 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, 03/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.012/2021. 
Processo 012.  O Município de Araxá, torna público a aquisição de leites especiais, suplementos alimentares, dietas 
enterais e materiais médico -hospitalares para serem utilizados nos atendimentos aos pacientes usuários do SUS e 
aos Mandados Judiciais, através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG. Em virtude de o processo licitatório 
ter sido suspenso para readequação técnica do Edital, fi ca designada nova data para Acolhimento das propostas, 
05/03/2021 à partir das 17:00 horas até 22/03/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 22/03/2021 às 08:30 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referên-
cias de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível dia 05/03/2021 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, 
04/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico nº 
09.016/2021. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação de caminhões 
para atender as atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na manutenção e limpeza das vias públicas, 
incluindo motorista e todos os equipamentos e materiais necessários para funcionamento, conforme Processo Lici-
tatório nº 016/2021. Em virtude de o processo licitatório ter sido suspenso para readequação técnica do Edital, fi ca 
designada nova data para Acolhimento das propostas, 05/03/2021 à partir das 17:00 horas até 18/03/2021 às 08:30 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 18/03/2021 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 
disponível dia 05/03/2021 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, 02/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços nº 02.003/2021. O município 
de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 
02.003/2021, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de 
material e mão de obra para reforma da Unidade de Saúde Setor Leste - UNILESTE, Bairro Santo Antônio - Araxá/
MG, conforme previsto no edital e seus anexos. A sessão pública para entrega dos envelopes de habilitação jurídica 
e proposta comercial dar-se-á no dia 23/03/2021 ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h10min. O edital na ín-
tegra encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br a partir das 17h00min do dia 05/03/2021. 
Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 02/03/2021. Rubens Magela da 
Silva - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Julgamento de Recurso. Pregão Eletrônico 09.008/2021. 
Processo 008. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saneamento urbano, 
limpeza em vias do Município de Araxá, compreendendo a varrição em todas as vias, poda de grama e capina, 
ao longo das vias, calçadas, canteiros, jardins, praças, limpeza de bocas de lobo, raspagem das vias públicas e 
sarjetas e pintura do meio fi o, conforme especifi cações, características e descrições técnicas constantes do Termo 
de Referência, Anexo I, e demais Anexos do Edital. Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral 
do Município que opinou pelo recebimento e conhecimento dos recursos interpostos pelas licitantes Liarth Resíduos 
Eireli e Urban SErviços de Limpeza e Locação LTDA, recebo e conheço dos recursos, dada à sua tempestividade e, 
no mérito, acolhendo integralmente os fundamentos e as conclusões do Parecer Jurídico, que adoto como razões 
de decidir, nego provimento aos recursos interpostos pelas recorrentes. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor 
de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 03/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Termo de Ratifi cação, Homologação e Adjudicação de Licitação. 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188.  O Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Credenciamento em epígrafe, considerando a legitimi-
dade do procedimento licitatório, resolve Ratifi car e Homologar, a presente licitação, adjudicando seu objeto e convo-
cando a credenciada SAGRAE – Anestesiologia Gases Reanimação e Serviços Ambulatorial e Urgências LTDA, para 
assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 19/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188. 
Extrato de Contrato. A Prefeitura Municipal de Araxá/MG e a empresa SAGRAE – Anestesiologia Gases Reanimação 
e Serviços Ambulatorial e Urgências LTDA, contratam entre si, credenciamento de pessoa física ou jurídica para a 
prestação de serviços médicos anestesiologistas, plantonistas a distância e presencial por hora, incluindo cirurgias 
eletivas a serem realizados nas diversas unidades credenciadas SUS-Sistema Único de Saúde do Município de 
Araxá-MG. Item 66.134, valor unitário R$ 89,20 e item 66.133, valor: R$ 133,80. Prazo: 12 (doze) meses. Rubens 
Magela da Silva, Prefeito Municipal, 19/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Termo de Ratifi cação, Homologação e Adjudicação de Licitação. 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.006/2020. Processo 161.  O Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Credenciamento em epígrafe, considerando a legitimi-
dade do procedimento licitatório, resolve Ratifi car e Homologar, a presente licitação, adjudicando seu objeto e convo-
cando a credenciada Lâmina Laboratório de Análises Clínicas LTDA, para assinatura do contrato. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 01/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Inexigibilidade por Credenciamento 12.006/2020. Processo 161. 
Extrato de Contrato. A Prefeitura Municipal de Araxá/MG e a empresa Lâmina Laboratório de Análises Clínicas LTDA, 
contratam entre si, credenciamento de empresa especializada na realização de exames laboratoriais em atendimento 
às unidades de Atenção Primária e Secundária da rede SUS – Sistema Único de Saúde do Município de Araxá/MG. 
Credenciada nos exames laboratoriais conforme valores da tabela SUS, valor global: R$ 1.125.557,58. Prazo: 12 
(doze) meses. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 01/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Termo de Ratifi cação, Homologação e Adjudicação de Licitação. 

Inexigibilidade por Credenciamento 12.013/2020. Processo 208.  O Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Credenciamento em epígrafe, considerando a legiti-
midade do procedimento licitatório, resolve Ratifi car e Homologar, a presente licitação, adjudicando seu objeto e 
convocando a credenciada Melhoramentos Dom Bosco S/A, para assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva, 
Prefeito Municipal, 08/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Inexigibilidade por Credenciamento 12.013/2020. Processo 208. Ex-
trato de Contrato. A Prefeitura Municipal de Araxá/MG e a empresa Melhoramentos Dom Bosco S/A, contratam entre 
si, credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços hospitalares, de forma complementar, no âmbito 
do SUS/MG, a serem ofertados por prestadores de serviços de saúde, públicos ou privados, em conformidade com a 
constituição da república federativa do brasil de 1988, em seu art. 199, § 1º, c/c art. 24 da Lei Federal nº 8.080/1990, 
conforme especifi cações técnicas descritas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Credenciada para prestação 
de serviços hospitalares, valor global: R$ 2.101.238,40. Prazo: 06 (seis) meses. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 08/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188. 
Julgamento da fase de Habilitação. O Município de Araxá torna público, julgamento da fase de habilitação e proposta 
do processo nº 12.011/2020 para credenciamento de pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços médicos 
anestesiologistas, plantonistas a distância e presencial por hora, incluindo cirurgias eletivas a serem realizados nas 
diversas unidades credenciadas SUS-Sistema Único de Saúde do Município de Araxá-MG. Licitante credenciada e 
habilitada: Andressa Jardim Pierin, credenciada nos seguintes itens: 66.134, valor unitário: R$ 89,20 e item: 66.133, 
valor unitário: R$ 133,80. Nathalie Isabela Kfuri da Silva, Presidente da C.P.L, 01/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.002/2019. Processo 031. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e João Ferreira, fi rmam aditamento contrato celebrado 18/03/2019, vencendo em 
18/03/2022, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 12/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.001/2021. Processo 001. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Israel e Israel LTDA, valor global: R$ 237.007,460; M.O.T.A Comercial LTDA, valor global: 
R$ 849.516,900; Antônio Farid Comércio e Importação LTDA, valor global: R$ 2.448.127,010; Oba Green Hortifrutas 
Comércio LTDA, valor global: R$ 247.721,400; Comercial Lima Araxá LTDA, valor global: R$ 149.458,500; Comer-
cial Cariacica Multimodal LTDA, valor global: R$ 10.652,500; Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli, valor global: R$ 
54.874,300, fi rmam a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Araxá. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 23/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.011/2021. Processo 011. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e GDD Editora Gráfi ca LTDA, valor global: R$ 13.406,00; Govprint Soluções Gráfi cas e Editora 
Eireli, valor global: R$ 5.244,00, fi rmam a aquisição de materiais gráfi cos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Vencimento: 30/04/2021. Rubens Magela da Silva, 
Prefeito Municipal, 24/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.011/2018. Processo 013. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Nilva das Graças Afonso da Silva, fi rmam aditamento contrato celebrado 05/03/2018, 
vencendo em 05/03/2022. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 05/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.045/2018. Processo 057. Extrato de Termo de 
Apostilamento. Contrato 157/2018. Constitui o objeto do presente Termo a alteração da Fonte de Recurso do contrato 
originário.  A Dotação Orçamentária prevista para o Exercício de 2021 é 02.14.03.10.302.0401.2.0151.3.3.90.30 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 962 – Fonte de Recursos – 01  0002 0002 0002 – Receitas 
de Imposto e de Transferência de Imposto – Saúde – Recurso Municipal – Manutenção da Média e Alta Complexi-
dade – Impacto Orçamentário de R$ 111.647,03. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 11/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.005/2020. Processo 013. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA, fi rmam aditamento contrato celebrado 
20/10/2020, prorrogando o prazo de execução para 20/06/2021 e o prazo de vigência para 20/09/2021. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 29/01/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.002/2021. Processo 002. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Bonoboi Alimentos Eireli, valor global: R$ 3.625.757,400; Comercial Lima Araxá LTDA, valor 
global: R$ 86.616,000; Israel e Israel LTDA, valor global: R$ 79.695,000; Oba Green Hortifrutas e Comércio LTDA, 
valor global: R$ 37.370,400, fi rmam a aquisição de carnes e embutidos para atender as necessidades de diversas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá – MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Mu-
nicipal, 17/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO E PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL Nº 02/2021

O Secretário Municipal de Governo torna pública, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO E ADENDO 
referente ao Edital Nº 02/2021, de 26 de fevereiro de 2021, publicado no DOMA na edição 369º, que trata da abertura 
do PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, 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 nº 6.865/2015, conforme a seguir:
I.RETIFICAR a 2ª Etapa – prova, do subitem 4.1, do item 4 – Do Processo seletivo, como segue e não como constou:
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 língua portuguesa, 20 questões de con-
hecimentos 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, sendo as matérias como segue:
• LÍNGUA PORTUGUESA: 
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografi a ofi cial (incluindo o novo acordo ortográfi co). 3. 
Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfi ca. 5. Flexão nominal e verbal. 6. Em-
prego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de palavras. 9.Concordância nominal e verbal. 10. 
Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DIREITO 
DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Administração Pública. 2. Administração direta e indireta: Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas. So-
ciedades de Economia Mista. 3. Agentes públicos. 4. Atividade administrativa: conceito, natureza e fi ns, princípios 
básicos, poderes e deveres do administrador público, o uso e o abuso do poder. 5. Poderes Administrativos: Poder vin-
culado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, 6. Atos administrativos: conceito, 
requisitos, atributos, invalidação. 7. Processo Administrativo. Lei nº 9.784/99.
DIREITO CONSTITUCIONAL
1.Constituição: conceito, objeto e classifi cações. 2. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. Interpretação das 
normas constitucionais. 4. Do controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. 5. Ações constitucionais. 6. Princípios 
fundamentais. 7. Dos direitos e garantias fundamentais. 8. Dos deveres individuais e coletivos. 9. Dos direitos políticos. 
10. Da organização do Estado. 11. Da organização dos poderes. 12. Da tributação e do orçamento. 13. Da ordem 
econômico fi nanceira. 14. Da ordem social.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1.Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. 2. Da jurisdição e da ação. 3. Dos limites da 
jurisdição nacional e da cooperação internacional. 4. Da competência interna. 5. Das partes e dos procuradores. 6.Da 
intervenção de terceiros. 7.Do juiz e dos auxiliares da justiça. 8. Do ministério público. 9. Da forma, do tempo e do lugar 
dos atos processuais. 10. Da comunicação dos atos processuais. 11. Das nulidades. 12. Da formação do processo. 
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13. Da suspensão do processo. 14. Da extinção do processo. 15. Do procedimento comum. 16. Do cumprimento da 
sentença. 17. Da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. 18. Dos recursos.
DIREITO CIVIL
1.Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: características e função. 2. Parte geral do Código Civil. 3. Parte 
especial: obrigações e contratos. 4. Responsabilidade civil. 5. Posse e propriedade. 6. O sistema do Código de Defesa 
do Consumidor. 7. Jurisprudência e Enunciados de Súmulas em Direito Civil.
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
1.Lógica para Computação. 2. Organização e Arquitetura de Computadores. 3. Fundamentos e Segurança em Redes 
Computacionais. 4. Monitoramento e Gerência de Redes Computacionais. 5. Sistemas Operacionais. 
• CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos gerais no âmbito municipal, estadual e nacional.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016
48ª 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 18/03/2021.

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

48ª Convocacao 4586 RINARA PRISCILA VELOSO 
PEREIRA    12853376

TECNICO SUP. SERV. 
PUBLICO - ENFER-

MEIRO
10

48ª Convocacao 1457 ELIANE MARIA DA SILVA  11097738
TECNICO SUP. SERV. 
PUBLICO - ENFER-

MEIRO
11

48ª Convocacao 4026 MONICA APARECIDA DE 
FARIA   7765375

TECNICO SUP. SERV. 
PUBLICO - ENFER-

MEIRO
12

48ª Convocacao 1000 CRISTIANA MORAIS TEIX-
EIRA       7210796

TECNICO SUP. SERV. 
PUBLICO - ENFER-

MEIRO
13

48ª Convocacao 5481 WILTON AUGUSTO DA RO-
CHA     2641200

AGENTE OPER TRANSP 
- MOTORISTA DE ONI-

BUS
8

48ª Convocacao 2136 HELENA CARLOS VIEIRA    365695634
AGENTE OPER TRANSP 
- MOTORISTA DE ONI-

BUS
9

48ª Convocacao 961 CLAYTON  JOSE DA SILVA     8376402
AGENTE OPER TRANSP 
- MOTORISTA DE ONI-

BUS
10

48ª Convocacao 2775 KATIA HELENA DO NASCI-
MENTO     7866092

AGENTE OPER TRANSP 
- MOTORISTA DE ONI-

BUS
11

RECONVOCACAO 

48ª Convocacao 4839 SAULO DE OLIVEIRA   14775465
OFICIAL ESPEC I - ME-
CANICO VEICULOS 

LEVES
2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 136 - DE 02 DE MARÇO DE 2021

Determina medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da 
COVID-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, c/c 
inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em atenção às deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, 
instituído pelo decreto municipal nº 039/2021;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo enten-
dimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o Novo Coronavírus 
(COVID-19), como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, emitido pelo Congresso Nacional, que recon-
hece estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder Público Municipal com o 
objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação 
do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas pelo Novo Coro-
navírus;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a contratação de profi ssionais para atuarem 
nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de leitos para assegurar atendimentos a pacientes com outras doenças graves e 
com risco de morte;
DECRETA:
Art. 1º. Como medida excepcional, para conter a propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), fi cam mantidas, para 
os próximos 15 (quinze) dias, as seguintes medidas:
I – A proibição da venda, distribuição e o fornecimento de bebidas alcóolicas nos estabelecimentos localizados no 
Município de Araxá, inclusive por meio remoto (delivery) ou retirada no local (take away);
II – O comércio funcionará de segunda a sexta-feira até às 18h e aos sábados até meio-dia, permanecendo fechado 
aos domingos e feriados;
III – As atividades de prestação de serviços de saúde em consultórios médicos, odontológicos, psicológicos, fi sioter-
apêuticos poderão funcionar de segunda à sexta-feira, até às 21h;
a) O funcionamento dos estabelecimentos contidos neste inciso está sujeito à adequação ao modelo das recomendações 
dadas por força da Resolução n° 2, de 17 de março de 2020 das Entidades de Fiscalização do Exercício das Profi ssões 
Liberais.
IV – As lojas de conveniência e/ou congêneres situadas ou não em postos de combustíveis funcionarão de segunda a 
sábado até às 20h, permanecem fechadas aos domingos e feriados, também fi ca proibido o uso de mesa nos locais;
V – O comércio em shoppings e galerias, pátios e correlatos poderá funcionar de segunda a sexta até às 18h, aos 
sábados até meio-dia, permanecendo fechado aos domingos e feriados;
VI – As praças de alimentação localizadas em shoppings e galerias, pátios e correlatos poderão funcionar de segunda 
a sábado até às 22h, aos domingos até às 15h, após estes horários poderão funcionar com venda remota (delivery) ou 
retirada no local (take away) sendo realizado por meio de entrega na porta, sem acesso ao interior do estabelecimento, 
permanecendo ainda proibido o consumo no local;
a) Os estabelecimentos contidos neste inciso devem obedecer ao limite máximo de ocupação de 6 (seis) pessoas por 
mesa, respeitando ainda o distanciamento de 2 (dois) metros entre as mesas;
b) Fica vedada a interação ou proximidade entre grupos alocados em mesas distintas, tanto nos espaços internos 
quanto externos do local, sendo proibida, ainda, a junção de mesas e o consumo por clientes que não estejam senta-
dos;
VII – Supermercados, mercados, mercearias e açougues poderão funcionar de segunda a sábado, até às 20h, sendo 
proibido o consumo de alimentos no local; aos domingos e feriados permanecerão fechados;
VIII – Restaurantes, pizzarias, padarias, lanchonetes e bares, poderão funcionar de segunda a sábado até às 22h e 
aos domingos até às 15h, após estes horários poderão funcionar com venda remota (delivery) ou retirada no local (take 
away) sendo realizado por meio de entrega na porta, sem acesso ao interior do estabelecimento, permanecendo ainda 
proibido o consumo no local;
a) Os estabelecimentos contidos neste inciso devem obedecer ao limite máximo de ocupação de 6 (seis) pessoas por 
mesa, respeitando ainda o distanciamento de 2 (dois) metros entre as mesas;
b) Fica vedada a interação ou proximidade entre grupos alocados em mesas distintas, tanto nos espaços internos 
quanto externos do local, sendo proibida, ainda, a junção de mesas e o consumo por clientes que não estejam senta-
dos;

IX – Nas feiras livres fi ca proibido o consumo de alimentos no local;
XI – Os playgrounds dos estabelecimentos comerciais (shoppings, restaurantes, bares, lanchonetes, feiras e similares) 
permanecerão fechados;
XII – Academias e demais estabelecimentos voltados à prática esportiva funcionarão de 05h às 20h e aos sábados até 
meio-dia, desde que tenham o protocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária; aos domingos e feriados 
permanecerão fechados;
XIII – As atividades de assessorias esportivas estão proibidas;
XIV – As atividades recreativas, eventos sociais e corporativos estão proibidos;
XV – Clubes sociais e cinemas permanecerão fechados;
XVI – Ranchos e casas de festas permanecem proibidos de funcionarem e, quando for autorizado retorno das ativi-
dades, os respectivos proprietários destes estabelecimentos deverão apresentar o protocolo de biossegurança e assi-
nar um termo de responsabilidade junto a Vigilância Sanitária;
XVII – Os estabelecimentos bancários, durante o horário de funcionamento, fi cam obrigados a manter funcionários 
organizando a fi la em sua área externa de forma a assegurar a distância mínima de 02 (dois) metros entre os clientes, 
bem como orientar sobre outras obrigações previstas no protocolo de biossegurança;
§ 1º. Excepcionalmente, a proibição da venda, distribuição e o fornecimento de bebidas alcóolicas prevista no “inciso 
I” deste artigo será por 7 (sete) dias. 
Art. 2º. As instituições de ensino, na modalidade de ensino regular, poderão manter suas atividades de forma remota, 
permitido, ainda, a utilização do modelo híbrido (presencial e remoto), observado os seguintes critérios:
I – As atividades das instituições de ensino privadas, as quais é permitida utilização do ensino remoto, poderão uti-
lizar-se do modelo de ensino híbrido a partir de 8 de março de 2021;
II – Para utilização do modelo híbrido as instituições de ensino privadas devem submeter o protocolo de segurança em 
saúde para a retomada das aulas à aprovação da Vigilância Sanitária Municipal;
III – As atividades das instituições de ensino públicas municipais iniciar-se-ão no modo híbrido a partir de 15 de março 
do corrente ano, seguindo as disposições da Resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 10.308, de 26 de fevereiro de 2021 
e o Plano de Retorno da Educação – Atividades Presenciais;
IV – As atividades das instituições públicas de ensino estaduais e federais iniciar-se-ão em datas a serem estabelecida, 
respectivamente, pelo Estado de Minas e o Governo Federal;
Parágrafo Único. As medidas e datas estabelecidas por este artigo e incisos poderão ser alteradas ou revogadas em 
decorrência de agravamento da pandemia no âmbito municipal.
Art. 3º. Continua obrigatório o uso de máscara facial, de preferência não profi ssional, durante o deslocamento de pes-
soas pelos bens públicos do Município e para o atendimento em estabelecimentos com funcionamento autorizado, em 
especial, para:
I - uso de meios de transporte público ou privado de passageiros;
II - desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados, nos setores público e privado;
Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, e em conformidade com o disposto no art. 99 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, consideram-se bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como ruas, praças e estradas;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração públi-
ca, inclusive os de suas autarquias e fundações.
Art. 4º. Fica obrigatório aos supermercados e comércios de grande movimentação de pessoas fazer o controle do 
acesso aos estabelecimentos nos seguintes temos:
I – realizar aferição de temperatura dos clientes na porta de entrada, alertar quanto à obrigatoriedade do uso de más-
cara, higienização das mãos e o distanciamento social de dois metros entre as pessoas nas fi las;
II – controlar a entrada de clientes de maneira a permitir que haja uma pessoa a cada 10 metros quadrados no estabe-
lecimento, evitando assim a aglomeração;
III – proibir a entrada de menores de 12 anos.
Art. 5º. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator ao pagamento de multa por deixar de executar, 
difi cultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua dis-
seminação, à preservação e à manutenção da saúde, de que trata o Código de Posturas Municipal (Lei n.º 2547/1992), 
sem prejuízo de eventual responsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que trata o art. 
268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 6º. As deliberações defi nidas neste decreto podem ser revistas a qualquer momento caso haja alteração da estru-
tura do serviço público de Saúde do Município, bem como diante do quadro evolutivo do contágio e acometimento da 
população local.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 04 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 137   -   DE 02 DE MARÇO 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 exonerado o Sr. ODAIR JOSÉ MARTINS, do cargo em comissão de Chefe do Setor de Feiras do Produtor, 
lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26 de fevereiro de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 138   -   DE 02 DE MARÇO 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 nomeada a Sra. ANA LUISA CRISTINA DA SILVA, para o cargo em comissão de Chefe do Setor de Feiras 
do Produtor, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 139   -   DE 02 DE MARÇO 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 exonerado o Sr. ROBERTO ANTÔNIO DO CARMO JUNIOR, do cargo em comissão de Chefe do Departa-
mento de Estatística, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológi-
cas.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26 de fevereiro de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 140   -   DE 02 DE MARÇO 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. LUANA CRISTINE BORGES RUFINO, do cargo em comissão de Assessora III de Con-
vênios, lotada na Secretaria Municipal de Governo.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 141   -   DE 02 DE MARÇO 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. ROGÉRIO ANTÔNIO SOARES, para o cargo em comissão de Assessor III de Convênios, 
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lotado na Secretaria Municipal de Governo.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 142   -   DE 02 DE MARÇO 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 nomeada a Sra. LUANA CRISTINE BORGES RUFINO, para o cargo em comissão de Assessora I para 
Assuntos Licitatórios, lotada na Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 143   -   DE 02 DE MARÇO DE 2021

Fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fi scal objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública 
Municipal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições Legais e constitucionais, e considerando o disposto na Lei Municipal 
3.983 de 18 de dezembro de 2001, DECRETA: 
Art.1º- Este Decreto regulamenta a utilização, pela Procuradoria Municipal, de meios alternativos de cobrança de crédi-
tos do Município observada a legislação municipal, estadual e federal pertinente.
Art. 2º - Na cobrança de Créditos do Município de Araxá, fi cam os procuradores do Município autorizados a não ajuizar 
ações com valores equivalentes ou inferiores a 90 (noventa) UFPA (Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá) visando a 
cobrança de créditos tributário relativos ao Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN; Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU; TAXAS; multas tributárias ou não; débitos oriundos de auto de infração.
§ 1º - Para alcançar o valor mínimo determinado no inciso I, o órgão responsável pela constituição do crédito poderá 
proceder à reunião de todos os débitos do devedor, com atualização do respectivo défi cit originário, somado aos en-
cargos e acréscimos legais até a data da apuração, exceto os débitos prescritos.
§ 2º - A adoção das medidas previstas neste Decreto não afasta a incidência de atualização monetária, multa e juros de 
mora, nem elide a exigência de prova da quitação para com a Fazenda Municipal, quando previstas em Lei.
§ 3º - Os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal inferiores ao limite estabelecido, que não forem objeto 
de ajuizamento de Execução Fiscal, permanecerão sob regular cobrança administrativa.
§ 4º - Excepcionalmente, durante períodos de calamidade ou de situação de emergência regularmente decretados, o 
valor previsto no caput deverá observar o limite de 180 (cento e oitenta) UFPA.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 144  -   DE 04 DE MARÇO DE 2021

Altera a Composição do Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19).
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere o inciso XXI do art. 67, c/c inciso II 
do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
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 (Espin) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020;
Considerando a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública;
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a composição do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, coordenado pela SECRETÁRIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, SRA. DIANE DUTRA CARDOSO BORGES, composto pelos seguintes membros:
I. EMILIO LUDOVICO NEUMANN – PRESIDENTE DA ACIA;
II. RODRIGO NATAL ROCHA – PRESIDENTE DO SINDICOMERCIO DE ARAXÁ;
III. DEYSE LÚCIA ALVES – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TA-
PIRA – SINDECAT;
IV. ITAMAR MACHADO – REPRESENTANTE CDL;
V. EURICO HÉLIO DA SILVA (RICK PARANHOS) – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO;
VI. CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL;
VII. ZULMA MOREIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
VIII. MAJOR EURÍPIDES LEMOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA;
IX. JULIANO CÉSAR DA SILVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E IN-
OVAÇÕES TECNOLÓGICAS
X. NEY DUTRA – SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTE-
NTÁVEL DE ARAXÁ – IPDSA;
XI. DIANE DUTRA CARDOSO BORGES – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
XII. DRA. JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA – MÉDICA INFECTOLOGISTA;
XIII. DR. CARLOS HERACLITO RAMIREZ EDOLGA – MÉDICO INTENSIVISTA DIRETOR TÉCNICO DA UPA;
XIV. DR. ALONSO GARCIA DE RESENDE – MÉDICO;
XV. PASTOR MOACIR SANTOS – VEREADOR;
XVI. LUCIANO JOSÉ RIOS – EMPRESÁRIO SETOR DE EVENTOS;
XVII. MÁRIO MORAIS MARQUES – PRESIDENTE SINDHORB;
XVIII. SIDNEY HENRIQUE ROSA FERREIRA – REPRESENTANTE DE EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO.
Parágrafo único – Poderão ser convidados para participar das reuniões, a juízo dos membros, com o objetivo de 
contribuir com informações a respeito da matéria objeto do convite, especialistas e representantes de outros órgãos e 
entidades públicas ou privadas.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 102 de 08 de janeiro de 2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos da data de sua assinatura.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo

DIANE DUTRA CARDOSO BORGES
Secretária Municipal de Saúde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 145   -   DE 04 DE MARÇO DE 2021

Designa Comissão de Inventário, Baixa e Avaliação dos Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Araxá, e dá outras 
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo nomeados para comporem Comissão de Inventário, Baixa e Aval-
iação dos Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Araxá:
I. LACIR RAIMUDO ALBINO – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão – PRESIDENTE

II. ELAINE PEREIRA ALVIM – Secretaria Municipal de Governo;
III. ELISÂNGELA APARECIDA CARDOSO – Procuradoria Geral do Município;
IV. GASPARINA MARQUES DA SILVA – Secretaria Municipal de Saúde;
V. GLEIDE APARECIDA MOURA – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
VI. ALTAMIRO PAULO FERREIRA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
VII. IONE MORAES – Secretaria Municipal de Esportes;
VIII. MÔNICA LÚCIA DE CASTRO DO CARMO – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações 
Tecnológicas;
IX. CRISTIANO MARCIEL MACHADO – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
X. JOÃO PAULO DE SOUZA BARBOSA – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
XI. LUCIANA MARIA FERNADES – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana;
XII. PATRÍCIA MENDES DA SILVA – Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. O trabalho da Comissão para 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. 3º. Fica revogado o Decreto nº 113 de 16 de fevereiro de 2021.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 146 DE 04 DE MARÇO DE 2021

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º , inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº 12.858.087-5, como gestora 
do Termo de Fomento nº 009/2020/FMI, celebrado entre o Município de Araxá e as Obras Sociais Eurípedes Barsan-
ulfo.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento dos Termos de Fomento 
mencionados no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I. Layane Aparecida de Carvalho, CPF nº 103.121.226-40 e RG nº MG 14.664.726 (Presidente);
II. Maria Cármem Ávila Paiva, CPF nº 066.619.496-35 e RG nº 12.516.937 (Secretária);
III. Cláudia Aparecida de Paula, CPF nº 719.5647.836-04 e RG nº MG 5.174.888 (Membro). 
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 147   -   DE 04 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a criação da Comissão de Reforma do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Araxá e dá 
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fundamento no artigo 67 da Lei 
Orgânica do Município, DECRETA:
Art. 1º- Fica instituída a Comissão de Reforma do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, composta por três 
servidores municipais e um representante sindical da categoria:
I- Francisco Lamartine Leitão Júnior;
II- Márcia Inês Cunha Domingos;
III- Juliano Massad Borges;
IV- Hely Aires da Silva.
Art. 2º- A Comissão tem por atribuição elaborar proposta de reforma e atualização das Leis Municipais nº 1.288/1974 e 
nº 2.360/1990, as quais dispõem sobre o regime jurídico dos servidores municipais.
§1º- A Comissão deverá concluir seus trabalhos no prazo de 90 (noventa) noventa dias, prorrogáveis uma vez por igual 
período, caso seja necessário
§ 2º- Após a conclusão de seus trabalhos, a Comissão deverá elaborar proposta de minuta de projeto de lei, a ser 
apreciada pelo Prefeito Municipal para o devido encaminhamento à Câmara Municipal.
Art. 3º- O trabalho da Comissão de Reforma do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais é considerado serviço 
de relevante interesse público, sendo que os membros não farão jus a qualquer tipo de remuneração, gratifi cação ou 
qualquer outra vantagem pelo desempenho da função designada.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 148   -   DE 04 DE MARÇO 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 LUCAS ADRIANO SOARES, para o exercício da função de Encarregado de Serviços 
de Contabilização da Despesa da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 149   -   DE 04 DE MARÇO 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 GABRIEL LUIZ SOARES SOUZA, para o exercício da função de Encarregado de 
Serviços de Contabilização dos Caixas Escolares da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 150   -   DE 04 DE MARÇO 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 CLEYTON PEREIRA, para o exercício da função de Encarregado de Serviços de 
Controle do VAF da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

O CIMPLA Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá – MG, EXTRATO DE CONTRATO DE 
LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 01/2021, PROCESSO Nº 005/2021, para CREDENCIAMENTO de pessoa jurídi-
ca 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 estradas vicinais, contratam entre si o CIMPLA e F.G. LOCAÇÕES E TRANS-
PORTES EIRELI CNPJ: 22.659.582/0001-55. JOHN WERCOLLIS DE MORAIS – Presidente – CIMPLA, 01/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato de Termo Aditivo. O CIMPLA – Consorcio intermunicipal do Planalto de Araxá e Eder Eleutério Flores, 
fi rmam aditamento de contrato celebrado em 01/03/2021, com objeto: contratação de serviços profi ssionais como 
especialista em licitações para atuar como pregoeiro, na elaboração de atas, editais, termos de referência e assessor 
no departamento de licitações do CIMPLA – Consorcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá, passando a 
atender também a AMPLA Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, os serviços serão presta-
dos pelo período de 11 meses, passando seu valor para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). JOHN WERCOLLIS DE 
MORAIS – Presidente – CIMPLA, 01/02/2021.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 05/2021, de 26 de fevereiro de 2021.
Autoriza a reprogramação fi nanceira e a utilização de recursos de duas contas do Programa “Rede Cuidar”e dá outras 
providências. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 

das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo  artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão ordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 
2021,
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FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.008/2021. Aviso 
de licitação. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá torna público abertura de processo licitatório para 
aquisição de combustível para atender as necessidades da sede da FCAA e do subprograma Casas de Acolhimento 
mantidas pela FCAA. Abertura 18/03/2021 às 08:30 horas. Edital disponível 05/03/2021 no setor de licitações da FCAA. 
Informações (34) 3691-7192, 3661-2264. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 05/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOAÇÃO DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ PARA O MUNICÍPIO 
DE ARAXÁ. Doados, do patrimônio da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá ao Município de Araxá os 
veículos automotores:
 IMP VW GOLF GL, PLACA GRD 6528 CHASSI WVWCG81HXSW415757, RENAVAM 00650495950
HONDA NXR 150 BROS MIX ES, PLACA HNF 4857, CHASSI 9C2KD0520AR087016, RENAVAM 00252975987
VW GOL 16V, PLACA CRG3724, CHASSI 9BWZZZ373YT021058, RENAVAM 00719369864. 
Araxá, 02 de março de 2.021. Taciana Pinto de Almeida – Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de 
Araxá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.001/2021. Extrato de 
contrato.  A FCAA e COMERCIAL LIMA ARAXÁ LTDA, valor R$40.708,48; BONOBOI ALIMENTOS EIRELLI EPP, valor 
R$131.288,80, fi rmam contrato por aquisição de carnes, frios e embutidos para atender as necessidades da sede da 
Fundação da Criança e do Adolescente – FCAA e dos subprogramas Casas de Acolhimento e Cerad, mantidos pela 
Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá. Prazo: a contar assinatura até 31/12/2021. Taciana Pinto de Almeida, 

Presidente, 05/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.002/2021. Julgamen-
to. A FCAA torna público que o processo licitatório para aquisição de combustível para atender as necessidades da 
sede da Fundação da Criança e do Adolescente – FCAA e dos subprogramas Casas de Acolhimento e Cerad, mantidos 
pela Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá foi considerado deserto. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 
05/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.003/2021. Extrato de 
contrato. A FCAA e MARINHO CORDEIRO DE REZENDE-ME, valor R$16.896,00, fi rmam contrato para aquisição de 
GLP (gás liquefeito de petróleo) para atender as atividades da sede da Fundação da Criança e do Adolescente – FCAA 
e dos subprogramas Casas de Acolhimento e Cerad, mantidos pela Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá. 
Prazo: a contar assinatura até 31/12/2021. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 05/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.004/2021. Extrato 
de contrato. A FCAA e COMERCIAL LIMA ARAXÁ LTDA-ME, valor R$98.904,96, fi rmam contrato para aquisição de 
hortifrutigranjeiros para atender as atividades da sede da Fundação da Criança e do Adolescente – FCAA e dos sub-
programas Casas de Acolhimento e Cerad, mantidos pela Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá. Prazo: a 
contar assinatura até 31/12/2021. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 05/03/2021.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, torna público abertura Pregão Presencial 8.001/2021: 
contratação de prestação de serviços técnicos profi ssionais de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária, con-
tábil e fi nanceira para atender as necessidades da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá. Abertura 18/03/2021 
09:00hs. Edital disponível, a partir de: 08/03/2021. Informações: 34 99931-0056. Cynthia Rocha Verçosa, Presidente 
- 05/03/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 026 – 11 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão que menciona.
A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º. Fica nomeado, o funcionário JAIME GONÇALVES DE NASCIMENTO, para o cargo em comissão de Chefe de 
Departamento de Escola de Música.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro 
de 2021.

CYNTHIA ROCHAVERÇOSA 
PRESIDENTE FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 028 de 05 de Março de 2.021

Designa Nova Comissão Técnica de Emergência Cultural Lei Aldir Blanc da Fundação Cultural Calmon Barreto de 
Araxá e dá outras providências.
A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, no uso de suas atribuições legais, Constitucionais e 
Estatutárias;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo nomeados para comporem a Comissão Técnica de Emergência Cul-
tural da Lei Aldir Blanc da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá:
I- Danielle Oliveira Pinheiro

II- Desirée Miranda Braga
III- Keyla Barbosa Machado
IV- Raquel Costa Leão
Art. 2º- Fica criado a Nova Comissão Técnica de Emergência Cultural da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Município de 
Araxá, que deverá operacionalizar, executar os meios administrativos para a prestação de contas juntamente com o 
Gestor Cultural. Referente aos recursos destinados ao município. Com as seguintes atribuições:
I – realizar as tratativas necessárias com os órgãos responsáveis pela descentralização dos recursos;
II – participar das discussões referentes à regulamentação, no âmbito do Município de Araxá, para a distribuição dos 
recursos na forma prevista nos incisos II e III, do artigo 2° da Lei Federal n° 14.017/2020;
III – acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal para o Município de Araxá;
IV – fi scalizar a destinação e execução dos recursos transferidos;
V – elaborar relatório e balanço fi nal a respeito da destinação e execução dos recursos no âmbito do Município de 
Araxá;
VI – efetuar a conferência documental das prestações de contas; 
§ 1° A Comissão Técnica de Emergência Cultural da Lei Aldir Blanc poderá solicitar contribuições de outras secretarias 
e departamentos que se façam necessários para a realização de suas atribuições;
§ 2° A Comissão Técnica de Emergência Cultural da Lei Aldir Blanc poderá solicitar ao Conselho Municipal de Políticas 
Culturais um representante para acompanhar as reuniões e ações da Comissão no sentido de fi scalizar a lisura do 
processo.
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial 
a Portaria 008 de 11 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Araxá-MG, 05 de Março de 2.021.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ. Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.001/2021.Fica 
suspenso o processo em epígrafe para readequação técnica do edital. Sr. Rogério Farah, Superintendente do Iprema 

- 04/03/2021.

RESOLVE:
Art. 1o. Fica autorizada a Secretaria de Ação e Promoção Social a promover a reprogramação fi nanceira e a utilização 
dos recursos disponíveis nas Contas n.º 59.246-3 e n.º 59.247-1, ambas do Programa “Rede Cuidar”. 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 26 de fevreiro de 2021. 

_______________________________
PEDRO MEIRELES GANIME

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução n° 06, de 26 de fevereiro de 2021.
Autoriza a reprogramação fi nanceira de recursos repassados ao município de Araxá-MG para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, conforme Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo  artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
Considerando a necessidade de promover a reprogramação fi nanceira dos recursos repassados ao município de 
Araxá-MG para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, conforme Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020;
Considerando, nesse sentido, a deliberação dos conselheiros presentes à sessão extraordinária realizada no dia 26 
de fevereiro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1o. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social a promover a reprogramação fi nanceira dos 
recursos repassados ao município de Araxá-MG para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, conforme Portaria nº 
369, de 29 de abril de 2020,  os quais seguem indicados com respectivos saldos em conta:
I - COVID EPI – saldo em conta: R$ 125.934,94 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa 
e quatro centavos);
II - COVID ALIMENTAÇÃO – saldo em conta: R$ 119.166,07 (cento e dezenove mil, cento e sessenta e seis reais e 
sete centavos);
III - COVID ACOLHIMENTO – saldo em conta: R$ 311.457, 98 (trezentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e sete 
reais e noventa e oito centavos)
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de fevereiro de 2021.
Araxá – MG, 26 de fevereio de 2021.

Pedro Meireles Ganime 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 07/2021, de 04 de março de 2021.

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro – Programa Rede Cuidar 2017 em âmbito municipal. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão extraordinária, em sessão virtual, realizada no 
dia 04 de março de 2021,
RESOLVE:
Art. 1o. Fica aprovado o Demonstrativo Físico Financeiro – Programa Rede Cuidar para o exercício de 2017 no âmbito 
municipal, em conformidade com o Plano de Serviço encaminhado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 
Social (SEDESE) ao Conselho Municipal de Assistência Social, com aprovação na sessão ordinária do Colegiado 
realizada no dia 04 de março de 2021.
Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 04 de março de 2021. 

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 08/2021, de 04 de março de 2021.

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro - Piso Mineiro de Assistência Social de 2017 em âmbito 
municipal. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão extraordinária, em sessão virtual, realizada no 
dia 04 de março de 2021,
RESOLVE:
Art. 1o. Fica aprovado o Piso Mineiro de Assistência Social para o exercício de 2017 no âmbito municipal, em confor-
midade com o Plano de Serviço encaminhado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) ao 
Conselho Municipal de Assistência Social, com aprovação na sessão ordinária do Colegiado realizada no dia 04 de 
março de 2021.
Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 04 de março de 2021. 

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 09/2021, de 04 de março de 2021.

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro - Piso Mineiro de Assistência Social de 2018 em âmbito 
municipal. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão extraordinária, em sessão virtual, realizada no 
dia 04 de março de 2021,
RESOLVE:
Art. 1o. Fica aprovado o Piso Mineiro de Assistência Social para o exercício de 2018 no âmbito municipal, em confor-
midade com o Plano de Serviço encaminhado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) ao 
Conselho Municipal de Assistência Social, com aprovação na sessão ordinária do Colegiado realizada no dia 04 de 
março de 2021.
Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 04 de março de 2021. 

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 010/2021, de 04 de março de 2021.

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro - Piso Mineiro de Assistência Social de 2019 em âmbito 
municipal. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão extraordinária, em sessão virtual, realizada no 
dia 04 de março de 2021,
RESOLVE:
Art. 1o. Fica aprovado o Piso Mineiro de Assistência Social para o exercício de 2019 no âmbito municipal, em confor-
midade com o Plano de Serviço encaminhado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) ao 
Conselho Municipal de Assistência Social, com aprovação na sessão ordinária do Colegiado realizada no dia 04 de 
março de 2021.
Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 04 de março de 2021. 

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria N° 04 de 01 de março de 2021.
Designar para a Função de Autorizador de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) em odontologia do SIH (Siste-
ma de Informação Hospitalar).
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
RESOLVE:
Art.° 1 – Fica nomeada para as função de Autorizador de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) em odontologia, 
a dentista, Dra Luciana Mesquita Ribeiro da Silva – CRO/MG n° 15.064, portador do CPF n° 662.793.056-00, Cartão 
SUS n° 1900.897.549.40004. Que deverão analisar os laudos para emissão de AIH (Autorização de Internação 
Hospitalar), e permitir ou não aquela internação ou aquele procedimento, no prazo determinado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Araxá/MG, devidamente capacitado nos protocolos de acesso e clínicos municipais, estaduais 
e nacionais. Também, a critério do gestor podem autorizar procedimentos especiais, contidos na AIH (Autorização de 
Internação Hospitalar).
Parágrafo Primeiro: Os laudos de emissão de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) de urgência serão realiza-
dos no suporte digital (SUSfácil) e os laudos de emissão de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) eletiva serão 
avaliadas previamente no suporte físico e posteriormente no suporte digital (SUSfácil).
Parágrafo Segundo: Não é permitido que o profi ssional solicitante da internação atue como o autorizador da AIH 
(Autorização de Internação Hospitalar) da mesma internação, ou seja, o assistente não pode ser o autorizador da AIH 
(Autorização de Internação Hospitalar) devendo ser feito por outro profi ssional.
Cumpra-se e publique.
Araxá, 01 de março de 2021.

_______________________________
Diane Dutra Cardoso Borges

Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria N° 03 de 01 de março de 2021.
Designar para a Função de Autorizador de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) médica do SIH (Sistema de 

Informação Hospitalar) e APAC (Autorização de Procedimentos Ambulatoriais) médicas.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
RESOLVE:
Art.° 1 – Ficam nomeados para as funções de Autorizadores de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) médicas, 
os médicos, Dr Avenor Augusto Montandon – CRM/MG n° 6592, portador do CPF n° 023.543.301-20, Cartão SUS 
n° 1001.755.645.4005, e Dr Flavio Pacheco Paes – CRM/MG 41397, portador CPF: 028.916.967-43, Cartão SUS n° 
705.0078.1391.2352. Que deverão analisar os laudos para emissão de AIH (Autorização de Internação Hospitalar), 
e permitir ou não aquela internação ou aquele procedimento, no prazo determinado pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Araxá/MG, devidamente capacitado nos protocolos de acesso e clínicos municipais, estaduais e nacionais. 
Também, a critério do gestor podem autorizar procedimentos especiais, contidos na AIH (autorização de Internação 
Hospitalar).
Parágrafo Primeiro: Os laudos de emissão de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) de urgência serão realiza-
dos no suporte digital (SUSfácil) e os laudos de emissão de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) eletiva serão 
avaliadas previamente no suporte físico e posteriormente no suporte digital (SUSfácil).
Parágrafo Segundo: Não é permitido que o profi ssional solicitante da internação atue como o autorizador da AIH 
(Autorização de Internação Hospitalar) da mesma internação, ou seja, o assistente não pode ser o autorizador da AIH 
(Autorização de Internação Hospitalar) devendo ser feito por outro profi ssional.
Art. 2° Ficam nomeadas para na função de autorizador de APAC (Autorização de Procedimento Ambulatorial) 
médica, o Médico Dr. Flavio Pacheco Paes – CRM/MG 41397, portador CPF: 028.916.967-43, Cartão SUS n° 
705.0078.1391.2352.
Cumpra-se e publique.
Araxá, 01 de março de 2021.

_____________________________
Diane Dutra Cardoso Borges

Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Conforme determinação da resolução 369 de 13 de Dezembro de 2011, item II, Parágrafo único do ART. 2°, publicamos 
o novo local de instalação e o tipo de equipamento de Fiscalização Eletrônica na via pública do município de Araxá, 
conforme planilha abaixo terá início de sua operação o dia 01/03/2021 em caráter educativo conforme Lei Municipal 
n.°5.612 de 29 de Outubro de 2009.

Código 
Local Endereço Sentido Faixa Velocidade Tipo Número de 

série
Número 

INMETRO

17 Rua Dr. Ed-
mar Cunha

Bairro / 
Centro 1 50 Km/h Velocidade 907107198 14.439.577

18 Rua Dr. Ed-
mar Cunha

Centro / 
Bairro 1 50 Km/h Velocidade 907107198 14.439.577

Major Eurípedes Lemos 
Secretário de Segurança Pública


