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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 375 Sexta, 09 abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços nº 02.002/2021. O município de 
Araxá-MG, comunica aos interessados que procederá a reabertura do Processo Licitatório na modalidade Tomada de 
Preços nº 02.002/2021, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o forneci-
mento 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 sessão pública para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 27/04/2021 
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 09/04/2021. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-
7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 05/04/2021. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. O município de Araxá-MG, comunica aos interessa-
dos que realizará Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 02.006/2021, destinado a contratação de 
empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para recuperação de 
erosão na Avenida Damaso Drummond, Bairro Santa Rita - 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 28/04/2021 
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 09/04/2021. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-
7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 05/04/2021. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.042/2021. Processo 051.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção da 
piscina do Centro Esportivo Álvaro Maneira, através da Secretaria Municipal de Esportes de Araxá/MG. Acolhimento 
das propostas 09/04/2021 à partir das 17:00 horas até 27/04/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços 
e Início da sessão de disputa de preços dia 27/04/2021 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 09/04/2021 nos sites: w.w.w.licita-
net.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 
07/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.029/2021. 
Processo 033.  Objeto: Aquisição de oxigênio e ar medicinal destinado ao atendimento de pacientes usuários do SUS 
através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG. Em virtude do processo licitatório em epígrafe ter sido clas-
sifi cado como deserto, fi ca designada nova data para  Acolhimento das propostas dia 09/04/2021 à partir das 17:00 
horas até 23/04/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 
23/04/2021 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 09/04/2021 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, 07/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.043/2021. 
Processo 052.  Objeto: Aquisição de papel, para atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Mu-
nicipal de Araxá. Em virtude da suspensão do processo licitatório em epígrafe, tendo em vista que o aviso de licitação 
não foi publicado no Diário Ofi cial da União em tempo hábil, fi ca designada nova data para Acolhimento das propostas 
dia 09/04/2021 à partir das 17:00 horas até 26/04/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 26/04/2021 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 09/04/2021 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, 07/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Suspensão de Licitação. Pregão Eletrônico 09.044/2021. 
Processo 053.  Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de mate-
rial e mão de obra para manutenção de vias públicas do Município de Araxá-MG. Fica suspenso o processo licitatório 
em epígrafe para readequação técnica do Edital. Em momento oportuno será designada nova data de abertura para o 
certame. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 06/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Anulação 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 motor-
ista e todos os equipamentos e materiais necessários para funcionamento, conforme Processo Licitatório nº 016/2021.  
Fica anulado o processo licitatório em epígrafe conforme motivos insertos no processo. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 06/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.018/2021. Processo 018. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Cirúrgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA, valor global: R$ 2.192,200; 
Abasantos Distribuidora LTDA, valor global: R$ 22.032,000, fi rmam a aquisição de materiais médico - hospitalares para 
fornecimento aos pacientes atendidos pela Câmara Técnica em Saúde, para cumprimento de Mandados Judiciais, 
através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 23/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.009/2021. Processo 009. Extrato de Contra-
to. O Município de Araxá e Mat. Med. Hospitalar LTDA, valor global: R$ 22.800,000; Abasantos Distribuidora LTDA, 
valor global: R$ 31.820,000; Wesi Comercial LTDA EPP, valor global: R$ 3.750,000, fi rmam a aquisição de fraldas 
descartáveis, geriátricas e infantis, para fornecimento aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Araxá-MG, através da Câmara Técnica de Saúde, em cumprimento a Ordens Judiciais. Vencimento: 31/12/2021. 
Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 19/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.025/2021. Processo 028. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e DRM – Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA, valor global: R$ 35.028,825; Hubinger & 
Hubinger Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA, valor global: R$ 45.405,400; Dom Bosco Hospitalar Eireli, valor 
global: R$ 26.058,100, fi rmam 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. 
Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 30/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.012/2021. Processo 012. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares LTDA EPP, valor global: R$ 72.235,000; Comercial Otto 
- Eireli, valor global: R$ 54.970,000; Gustavo Veiga LTDA, valor global: R$ 258.231,000; JA Medicamentos & Hospitala-
res Eireli, valor global: R$ 207.600,000; M.S. Rios Produtos de Dieta, valor global: R$ 44.128,600; Michele Alves e Silva 
09085983606, valor global: R$ 17.510,000; NK Materiais Hospitalares, valor global: R$ 22.095,000; NSA Distribuidora 
de medicamentos Eireli, valor global: R$ 43.755,000; Prodiet Nutrição Clínica LTDA, valor global: R$ 320,000,000; 
Ricardo Rubio EPP, valor global: R$ 35.292,000; Uber Médica e Hospitalar, valor global: R$ 1.274.780,000, fi rmam 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. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 25/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.024/2021. Processo 027. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Dom Bosco Hospitalar Eireli, valor global: R$ 64.416,200; Sirio Pharma Eireli, valor global: 
R$ 32.385,000, fi rmam a aquisição de medicamentos para atender a demanda da Farmácia da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 24 horas - da Prefeitura Municipal de Araxá/Mg. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, 
Prefeito Municipal, 23/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188. Ju-
lgamento 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: Jaqueline Botelho Rocha, 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., 31/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188. Ju-
lgamento 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 credenciado e 
habilitado: Pedro Augusto Moura Di Mambro, credenciado 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., 31/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016
49ª 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 22/04/2021.

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

49ª Convocacao 4468 RAQUEL APARECIDA MARGARIDA    4933529  AGENTE PROM. HUMANA III - 
ASSISTENTE SOCIAL 14

49ª Convocacao 5135 THAILA ROBERTA BORGES VELASCO      10173004 TECNICO SUP. SERV. PUBLICO - 
NUTRICIONISTA 2

49ª Convocacao 5380 VIVIA DE OLIVEIRA REIS         12389348 TECNICO SUP. SERV. PUBLICO - 
ENFERMEIRO 14

49ª Convocacao 98 ALESSANDRA CONSUELO XAVIER 
BRUNO  6178235 TECNICO SUP. SERV. PUBLICO - 

ENFERMEIRO 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 173   -   DE 25 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 a servidora LORENA AGUIAR GONDIM MELO, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação do Setor de Convênios e Acordos Congêneres da Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 174   -   DE 25 DE MARÇO DE 2021

Regulamenta a Lei nº 7.484 de 09 de março de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Renda Básica Araxá 
no Município de Araxá.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no uso das atribuições legais e constitucionais, na forma preconizada em nos-
sa Lei Orgânica Municipal e, ainda, conforme previsão do artigo 16 de Lei 7.484/2021 da Lei Orgânica do Município, 
DECRETA:
Art. 1º. O Programa Renda Básica Araxá, instituído pela Lei nº 7.484, de 09 de março de 2021, fi ca regulamentado na 
conformidade das disposições constantes deste decreto.
Art. 2º. O Programa desenvolverá ações, programas e atividades conjuntas destinadas ao atendimento integral das 
famílias, das crianças e adolescentes, das mulheres, dos idosos e das pessoas com defi ciência em articulação com 
outras Secretarias do Município de Araxá. 
Art. 3º. Para participação no Programa Renda Básica Araxá, as famílias deverão atender, cumulativamente, os requis-
itos previstos no artigo 4º da Lei nº 7.484/2021, apresentando os seguintes documentos: 
I. Certidão de nascimento e/ou documento de guarda ou tutela decorrente de decisão judicial dos dependentes entre 
0 (zero) e 18 (dezoito) anos; 
II. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do titular da família; 
III. Documento de identidade - RG de todos os membros da família acima de 16 (dezesseis) anos; 
IV. Comprovante de residência e domicílio neste Município há, no mínimo, 5 (cinco) anos, tais como: carnê do Imposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU, contas de luz, gás ou água, ou documento equivalente, considerado hábil pela 
Coordenadoria do Programa; 
V. Certidão ou documento comprobatório de matrícula de todos os dependentes entre 7 (sete) e 16 (dezesseis) anos 
em escola pública, ou em escola particular, desde que com bolsa integral; 
VI. Comprovantes de renda familiar bruta mensal, tais como: recibos, holerites, carteira profi ssional, declaração do em-
pregador, do tomador de serviços ou de próprio punho, na hipótese de atividade eventual ou informal, extrato fornecido 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, comprovante do Benefício de Prestação Continuada, auxílio-doença 
ou outros documentos equivalentes, considerados hábeis pela Coordenadoria do Programa; 
VII. Carteira de vacinação atualizada de todos os dependentes menores de 7 (sete) anos; 
VIII. Termo de Compromisso e Responsabilidade, no qual o responsável pela família declarará que tem conhecimento 
das regras do Programa e se sujeitará às sanções decorrentes de falsa informação prestada para fi ns de obtenção do 
benefício, previstas conforme formulário elaborado pela Coordenadoria do Programa. 
§ 1º. Os documentos apresentados para habilitação no Programa permanecerão válidos até o encerramento do prazo 
concedido ao benefi ciário para atualização cadastral. 
§ 2º. Para o enquadramento na faixa etária, considera-se a idade da criança e/ou adolescente em número de anos 
completados até o primeiro dia do ano em que ocorrer sua participação no Programa de que trata este decreto. 
§ 3º. Considera-se renda familiar bruta mensal o resultado obtido mensalmente pela soma dos rendimentos monetários 
advindos do trabalho, auferidos por todos os membros da família que tenham idade igual ou superior a 16 (dezesseis) 
anos completos, bem como de benefícios previdenciários e de outros provenientes de programas de complementação 
de renda instituídos em âmbito federal ou estadual, ou mantidos por instituições não-governamentais. 
§ 4º. Para cálculo da composição da renda familiar bruta mensal, consideram-se os rendimentos monetários advindos 
de: remuneração de emprego formal, consistente no salário bruto apresentado no holerite ou carteira profi ssional; 
remuneração de outros trabalhos; aposentadoria; pensão; pensão alimentícia; mesada ou doação de pessoa que não 
faça parte da família; Benefício de Prestação Continuada – BPC.
§ 5º. Para cálculo da composição das despesas, consideram-se os valores advindos de contas de água, luz e medica-
mentos não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.
Art. 4º. Nos casos em que o titular do benefício estiver em situação de privação de liberdade, o benefício será pago ao 
detentor da guarda ou tutela dos dependentes até que ocorra a cessação do impedimento. 
Art. 5º. Nas hipóteses de incapacidade física ou mental superveniente ou de internação prolongada do titular do 
benefício, será transferida a titularidade do benefício ao detentor da guarda ou tutela dos dependentes, mediante a 
apresentação do respectivo laudo médico e/ou de internação, conforme o caso. 
Art. 6º. O benefício previsto no artigo 7º da Lei nº 7.484/2021 será concedido pelo prazo de até 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período, mediante avaliação de resultado, a ser verifi cada por ocasião da atual-
ização cadastral, desde que mantidas as condições que ensejaram a inclusão da família benefi ciada no Programa e 
cumpridas as cláusulas do Termo de Compromisso e Responsabilidade fi rmado, conforme formulário elaborado pela 
Coordenação do Programa. 
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§ 1º. O não comparecimento do benefi ciário para atualização cadastral no prazo assinalado na carta de convocação, 
enviada pela Secretaria Municipal de Ação Social ao endereço constante do cadastro, será considerado descumpri-
mento dos requisitos previstos no artigo 4º da Lei nº 7.484/2021, implicando a interrupção automática do benefício. 
Art. 7º. Constituem responsabilidades das famílias atendidas no Programa Renda Básica Araxá: 
I. Realizar a matrícula de todos os dependentes com idade entre 7 (sete) e 16 (dezesseis) anos em estabelecimento 
regular de ensino; 
II. Garantir frequência escolar de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carga horária mensal do ano letivo dos de-
pendentes referidos no inciso I deste artigo; 
III. Informar imediatamente à escola a impossibilidade de comparecimento do aluno à aula, apresentando a devida 
justifi cativa da falta; 
IV. Providenciar a vacinação de todos os dependentes menores de 7 (sete) anos em unidade de saúde ou local em 
que se realize campanha de vacinação, mantendo em dia o calendário de imunização, conforme preconizado pelo 
Ministério da Saúde; 
V. Informar a Secretaria Municipal de Ação Social qualquer alteração no seu cadastro original, objetivando a atual-
ização do cadastro da família. 
Art. 8º. A priorização de ingresso das famílias no Programa observará os seguintes critérios, pela ordem: 
I. famílias cadastradas em programas de assistência social, que estejam aptas a recebê-lo;
II. grupo familiar com maior número de membros em sua composição;
III. famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho;
IV. famílias com crianças ou adolescentes que estejam sob medida de proteção especial ou aquelas com adolescentes 
que estejam cumprindo medidas socioeducativas;
V. famílias que tenham em sua composição crianças na faixa etária de 0 a 6 anos;
VI. famílias chefi adas por mulheres ou idosos;
VII. famílias que tenham como membro pessoas com defi ciência comprovada, portadoras de doenças graves ou inca-
pazes de prover o próprio sustento.
VIII. As famílias com menores faixas de renda familiar “per capita”.
Art. 9º. O Poder Executivo Municipal, em parceria com instituições governamentais e não-governamentais, viabilizará 
iniciativas que incentivem a permanência das crianças e adolescentes na rede escolar. 
Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Ação Social, defi nirá as nor-
mas para a rede municipal de ensino, estabelecendo a obrigatoriedade da direção das unidades certifi car a frequência 
e os casos de evasão e/ou abandono da escola. 
Art. 11. A Prefeitura do Município de Araxá buscará fi rmar termo de cooperação com a Secretaria Estadual de Edu-
cação de Minas Gerais, visando à implantação de mecanismos semelhantes aos estabelecidos no artigo 10 deste 
decreto, para o acompanhamento mensal dos alunos da rede estadual de ensino.
Art. 12. A Secretaria Municipal da Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Ação Social, defi nirá as normas 
para a rede municipal de saúde aferir o cumprimento das contrapartidas na área de saúde pelos benefi ciários.
Art. 13. A Prefeitura do Município de Araxá buscará fi rmar termo de cooperação com a Secretaria Estadual de Saúde de 
Minas Gerais, visando à implantação de mecanismos semelhantes aos mencionados no artigo 12 deste decreto para 
o acompanhamento das contrapartidas, no âmbito dos respectivos órgãos estaduais. 
Art 14. A Secretaria Municipal de Ação Social, órgão responsável pela coordenação, orientação, acompanhamento e 
avaliação do Programa, estabelecerá, mediante portaria conjunta com o Conselho Municipal de Assistência Social, os 
procedimentos de acompanhamento das contrapartidas relativas à assistência social.
Art. 15. O Programa Renda Básica Araxá buscará referenciar a família benefi ciária ou seus membros, isoladamente, 
para outros programas da rede de proteção social disponível no Município.
§ 1º. A Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social envidará esforços junto a outras Secretarias Municipais ou 
Estaduais e a Ministérios para garantir o acesso dos benefi ciários a outros programas sociais públicos, dentro das 
possibilidades desses programas.
§ 2º. A Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social divulgará junto aos benefi ciários as possibilidades de atendi-
mento em outros programas sociais adequados ao seu perfi l e à sua necessidade. 
Art. 16. Os recursos para a execução deste Programa correrão por conta das dotações orçamentárias aberta no orça-
mento vigente por autorização do artigo 17 da Lei 7.484/2021.
Art. 17. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação

RUBENS MAGELA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 177 - DE 01 DE ABRIL DE 2021

Nomeia membros para comporem o Grupo Coordenador do Fundo Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 
2.685 de 25 de fevereiro de 1994, DECRETA: 
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o Grupo Coordenador do Fundo Municipal de Saúde:
a) LORENA DE PINHO MAGALHÃES – autorizadora de despesas;
b) ANTONIA APARECIDA MASSAD MARQUES BORGES – tesoureira.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 065 de 14 de janeiro de 2021.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 178 - DE 01 DE ABRIL DE 2021

Delega poderes para movimentação do Fundo Municipal de Saúde de Araxá e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 
2.685 de 25 de fevereiro de 1994, DECRETA: 
Art. 1º. Ficam designados para, em conjunto, movimentarem as contas correntes mantidas pelo Fundo Municipal de 
Saúde de Araxá – FMSA, CNPJ nº 12.046.773/000-98, a Secretária Municipal de Saúde, Sra. LORENA DE PINHO 
MAGALHÃES, CPF nº 067.790.106-26; e, a servidora municipal tesoureira do FMSA, Sra. ANTONIA APARECIDA 
MASSAD MARQUES BORGES, CPF nº 487.733.106-97 que no exercício da presente delegação, poderão realizar as 
seguintes atribuições:
a) Emitir cheques;
b) Abrir contas;
c) Receber, passar recibo e dar quitação;
d) Solicitar saldos e extratos;
e) Requisitar talonários de cheques;
f) Autorizar débito em conta relativo a operações;
g) Retirar cheques devolvidos;
h) Endossar cheques;
i) Sustar/contra-ordenar cheques;
j) Cancelar cheques;
k) Baixar cheques;
l) Efetuar resgates/aplicações fi nanceiras;
m) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
n) Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
o) Efetuar transferências por meio eletrônico;
p) Consultar contas/aplicações programa repasse recursos federais;
q) Liberar arquivos de pagamentos;
r) Solicitar saldos/extratos de investimentos;
s) Emitir comprovantes;
t) Efetuar transferências para mesma titularidade;
u) Encerrar contas de depósitos;
v) Consultar obrigações de débito.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 066 de 14 de janeiro de 2021.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.
 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 179   -   DE 01 DE ABRIL 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. LORENA DE PINHO MAGALHÃES – 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 118 de 16 de fevereiro de 2021. 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 180  -   DE 01 DE ABRIL 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. LORENA DE PINHO MAGALHÃES, 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. LORENA DE PINHO MAGALHÃES – 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;
XIX. RODRIGO DE SIQUEIRA – REPRESENTANTE DOS PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIAS E SIMILARES.
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 157 de 11 de março 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

LORENA DE PINHO MAGALHÃES
Secretária Municipal de Saúde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 181   -   DE 01 DE ABRIL 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 a servidora ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHÃES ÁVILA, para o exercício da função de 
Encarregada de Serviços de Coordenação de Controle de Combustíveis 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 188 DE 01 DE ABRIL DE 2021

Altera o artigo 26 do Decreto nº 1.565, de 23 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a transferência de recursos por 
órgãos e entidades da administração pública municipal, para órgãos e entidades de qualquer nível de governo ou para 
instituições privadas, objetivando a realização de programas de trabalho ou de outros eventos com duração certa, 
mediante a celebração de convênio e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. O § 1º do artigo 26 do Decreto nº 1.565, de 23 de fevereiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26...
§ 1º - Havendo mais de duas parcelas, a comprovação de que os recursos anteriormente repassados foram rigorosa-
mente aplicados no objeto do convênio, por meio da aprovação da Prestação de Contas Parcial, deverá ocorrer como 
condição para liberação das parcelas subsequentes, excepcionando-se a observância de tal condição durante o perío-
do de Situação de Emergência em Saúde Pública decretada à nível municipal, estadual ou federal”. 
Art. 2º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.
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RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 189 DE 01 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre desapropriação de imóvel e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, usando de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 6º do Decre-
to-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, DECRETA:
Art. 1º. Fica considerado de utilidade pública, para efeito de desapropriação, terreno urbano situado nesta cidade de 
Araxá, no loteamento Geraldo Lemos, na Antiga Fazenda São Sebastião, constituído pelo lote nº 10 da quadra 01, 
medindo 12,00 metros de frente, igual a metragem nos fundos e 30,00 metros de ambos os lados, dividindo pela frente 
com a Rua “A”, lado direito com lote 11, lado esquerdo com lote 09 e fundo com área institucional, com a área total de 
360,00 metros quadrados. Proprietária: Cândida de Ávila Lemos, brasileira, viúva, agropecuarista, CPF – 900.651.156-
00, residente e domiciliada nesta cidade de Araxá – MG. Registro anterior: Matrícula 31.457.
Parágrafo único. O imóvel mencionado no art. 1º deste Decreto será utilizado para construção da sede do IPDSA (In-
stituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá)
Art. 2º. As despesas decorrentes do presente Decreto, com escrituras e registro, correrão por conta desta Prefeitura 
Municipal.
Art. 3º. Nos termos do artigo 15, do citado Decreto-Lei 3.365/41, fi ca a expropriante autorizada a invocar o caráter de 
urgência no processo de desapropriação, para imissão de posse do imóvel abrangido por este Decreto.
Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 190 DE 01 DE ABRIL DE 2021

Regulamenta a Lei Municipal nº 4.336/2004, de 06 de janeiro de 2004, que estabelece o limite máximo de servidores 
autorizados a realizar extensão de carga horária nos cargos que especifi ca, e revoga o Decreto nº 1.023, de 30 de 
junho de 2020.     
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no poder regulamen-
tar estabelecido no artigo 67, V, da Lei Orgânica do Município, e na autorização do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 
nº 4.336/2004, DECRETA:
Art. 1º- Fica alterada a redação do item 1.3 do Anexo I da Lei Municipal nº 4.336, de 06 de janeiro de 2004, que es-
tabelece o limite máximo de servidores autorizados a realizar extensão de carga horária nos cargos que especifi ca, 
passando a vigorar da seguinte forma:
1.3 – QUANTIDADE MÁXIMA DE SERVIDORES AUTORIZADOS A REALIZAR EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA:    
Técnico Superior do Serviço Público – Psicólogo: 11 (onze); 
Técnico Superior do Serviço Público – Assistente Social: 13 (treze);  
Técnico Superior do Serviço Público – Enfermeiro: 51 (cinquenta e um); 
Técnico Superior do Serviço Público – Fisioterapeuta: 09 (nove); 
Técnico Superior do Serviço Público – Nutricionista: 06 (seis);
Técnico Superior do Serviço Público – Biólogo: 02 (dois). 
Art. 2º - Fica revogado o Decreto nº 1.023, de 30 de junho de 2020.  
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 191   -   DE 01 DE ABRIL 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 n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. TALITA CRISTINA FERREIRA SILVA, do cargo em comissão de Assessora de Compras 
– Nível 3, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 192   -   DE 01 DE ABRIL 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 n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. DENISE APOLINÁRIO BARBOSA TEIXEIRA, para o cargo em comissão de Assessora de 
Compras – Nível 3, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 193   -   DE 08 DE ABRIL 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 n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. ALESSANDRA ROBERTA MOREIRA MARIANO TEIXEIRA, do cargo em comissão de 
Assessora em Gestão Médica – Nível 2, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 194   -   DE 08 DE ABRIL 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 n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. TALITA CRISTINA FERREIRA SILVA, para o cargo em comissão de Assessora em Gestão 
Médica – Nível 2, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 195   -   DE 08 DE ABRIL 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 nomeado o senhor Marlon de Lima Lopes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528, como gestor 
dos Termos de Fomento nºs 001/2021/FMDCA, 011/2021/FMDCA, 007/2021/FMDCA e 008/2021/FMDCA, celebrados 
entre o Município de Araxá e, respectivamente, a Casa de Nazaré, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Araxá – APAE e o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social - IATEESAS.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente do gestor mencionado no caput, a senhora Mirlane Lázara Deckers, 
CPF nº 787.522.136-68 e RG nº 12.858.087-5 SSP/PR. 
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 – Sra. Lilian Cristina Oliveira, CPF nº 116.368.716-23 e RG nº MG 16.606.339 (Presidente).
II – Sra. Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226.40 e RG nº MG 14.664.726 (Secretária).
III – Sra. Daiana Ferreira da Silva Santos Castro, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – Sra. Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117 (Presidente).
II – Sra. Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – Sr. Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 196   -   DE 08 DE ABRIL 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 Lilian Cristina Oliveira, CPF nº 116.368.716-23 e RG nº MG 16.606.339, como gestora 
dos Termos de Fomento nºs 002/2021/FMDCA e 014/2021/FMDCA, celebrados entre o Município de Araxá e, respec-

tivamente, a Fundação de Assistência à Mulher Araxaense – FAMA e o Grupo de Apoio a Adoção Aquecendo Vidas.
Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da gestora mencionada no caput, o senhor Marlon de Lima Lopes, CPF 
nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528.
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 – Sra. Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Presidente).
II – Sr. Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Secretário).
III – Sra. Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – Sra. Luciene Cristina Borges, CPF nº 058.172.236-19 e RG nº MG 11.672.460 (Presidente).
II – Sra. Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226.40 e RG nº MG 14.664.726 (Secretária).
III – Sr. Daiana Ferreira da Silva Santos Castro, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 197   -   DE 08 DE ABRIL 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 SSP/PR, como 
gestora dos Termos de Fomento nºs 003/2021/FMDCA, 009/2021/FMDCA, 012/2021/FMDCA e 013/2021/FMDCA, cel-
ebrados entre o Município de Araxá e, respectivamente, a Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá – ASSEPA, 
a Associação Araxá de JUI-JITSU, o Trianon Esporte Clube e a Associação Esportiva Araxaense.
Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da gestora mencionada no caput, o senhor Marlon de Lima Lopes, CPF 
nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528.
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 – Sra. Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117 (Presidente).
II – Sra. Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – Sr. Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – Sra. Lilian Cristina Oliveira, CPF nº 116.368.716-23 e RG nº MG 16.606.339 (Presidente).
II – Sra. Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226.40 e RG nº MG 14.664.726 (Secretária).
III – Sra. Daiana Ferreira da Silva Santos Castro, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 198   -   DE 08 DE ABRIL 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 Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117, como gestora dos 
Termos de Fomento nºs 004/2021/FMDCA, 005/2021/FMDCA e 006/2021/FMDCA, celebrados entre o Município de 
Araxá e o Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da gestora mencionada no caput, a senhora Layane Aparecida de 
Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226.40 e RG nº MG 14.664.726.
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 – Sra. Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº 12.858.087-5 (Presidente).
II – Sr. Marlon de Lima Lopes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528 (Secretário).
III – Sra. Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – Sra. Lilian Cristina Oliveira, CPF nº 116.368.716-23 e RG nº MG 16.606.339 (Presidente).
II – Sr. Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Secretário).
III – Sra. Daiana Ferreira da Silva Santos Castro, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 199   -   DE 08 DE ABRIL 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 Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226.40 e RG nº MG 
14.664.726, como gestora dos Termos de Fomento nºs 010/2021/FMDCA e 015/2021/FMDCA, celebrados entre o 
Município de Araxá e, respectivamente, o Lar Santa Terezinha – SEPROSIC e o Centro de Atendimento Múltiplo de 
Talentos de Araxá – CAMTA.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da gestora mencionada no caput, a senhora Sara Resende, CPF nº 
087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117.
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 – Sra. Lilian Cristina Oliveira, CPF nº 116.368.716-23 e RG nº MG 16.606.339 (Presidente).
II – Sr. Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Secretário).
III – Sra. Daiana Ferreira da Silva Santos Castro, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – Sra. Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº 12.858.087-5 (Presidente).
II – Sr. Marlon de Lima Lopes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528 (Secretário).
III – Sra. Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 200 - DE 09 DE ABRIL DE 2021

Determina medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública decorrente da 
COVID-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense, e dá outras providências.
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 o Decreto Municipal nº 036, de 06 de janeiro de 2021 que declara o estado de calamidade pública, 
para todos os fi ns de direito, no Município de Araxá, em razão dos impactos socioeconômicos e fi nanceiros decorrentes 
da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), com efeitos até 30 de junho de 2021;
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 difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a compra de medicamentos que integram o 
kit intubação (analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares) para o tratamento dos pacientes acometidos 
pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de leitos para assegurar atendimentos a pacientes com outras doenças graves e 
com risco de morte;
CONSIDERANDO que o Governo de Minas publicou a Deliberação COVID-19 nº 146, de 07/04/2021 progredindo a 
macrorregião do Triângulo Sul para a Onda Vermelha; 
DECRETA:
Art. 1º. Excepcionalmente para conter a propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), fi ca autorizada a retomada das 
atividades comerciais nas seguintes condições:
I – O comércio funcionará de segunda a sexta-feira até às 18h; sábado até meio-dia, permanecendo fechado aos 
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domingos e feriados;
II – O comércio em shoppings e galerias, pátios e correlatos poderão funcionar de segunda a sexta-feira até às 18h, 
aos sábados até meio-dia, permanecendo fechado aos domingos e feriados;
III – As praças de alimentação localizadas em shoppings e galerias, pátios e correlatos poderão funcionar de segunda 
a sábado até as 22h, aos domingos até às 15h, após estes horários poderão funcionar com venda remota (delivery), 
sendo proibida a retirada 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;
IV – As atividades de prestação de serviços de saúde em consultórios médicos, odontológicos, psicológicos, fi sioter-
apêuticos poderão funcionar de segunda à sexta-feira, até as 21h, e sábados até meio-dia, permanecendo fechados 
aos domingos e feriados, sujeitos 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.
V – Os cultos religiosos poderão funcionar diariamente até 21h, observando os cuidados necessários para evitar a 
propagação do vírus, como o uso de máscara, distanciamento social, número restrito de pessoas e medidas de higiene.
VI – Hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, lojas de conveniência e quitandas 
poderão funcionar de segunda a sábado, até às 20h, sendo proibido o consumo de alimentos no local; aos domingos 
e feriados permanecerão fechados;
Parágrafo único. Os hipermercados, supermercados e mercados relacionados neste inciso fi cam obrigados a:
a) 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;
b) controlar a entrada de clientes de maneira a permitir que haja uma pessoa a cada 10 metros quadrados no estabe-
lecimento, evitando aglomeração;
c) proibir a entrada de menores de 12 anos.
VII – 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;
VIII – As feiras livres podem funcionar diariamente, mas fi ca proibido o consumo de alimentos no local;
IX – As atividades de salões de beleza, barbearias e afi ns poderão funcionar de segunda a sábado, das 08h às 20h, 
mediante agendamento prévio, na proporção de um cliente por funcionário, sem espera na área interna dos estabelec-
imentos, obedecendo ao intervalo de 10 (dez) minutos entre um cliente e outro para desinfecção do ambiente e ainda:
a) respeitar as regras de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel;
b) realizar a sanitização da área interna dos estabelecimentos a cada 30 dias;
c) disponibilizar tapete sanitizante na entrada das academias e salões/barbearias, e orientar os usuários com relação 
a forma correta de uso do mesmo;
d) aferir a temperatura dos usuários na entrada; 
e) domingos e feriados permanecerão fechados;
X – As atividades de academias e academias dos clubes sociais, estúdios fi tness e de pilates, crossfi t, escolas de 
natação, hidroterapia e correlatos poderão funcionar de segunda a sábado, das 05h às 20h, desde que possuam o pro-
tocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária, realizando o atendimento aos praticantes com pré-agen-
damento e respeitando a ocupação estabelecida pelo protocolo e ainda:
a) respeitar as regras de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel;
b) realizar a sanitização da área interna dos estabelecimentos a cada 30 dias;
c) disponibilizar tapete sanitizante na entrada das academias e salões/barbearias, e orientar os usuários com relação 
a forma correta de uso do mesmo;
d) aferir a temperatura dos usuários na entrada;
e) permanecer fechados aos domingos e feriados;
XI – Ficam permitidas as atividades esportivas individuais ou acompanhadas de personal trainer, desde que, em ambos 
os casos, sejam realizadas em espaços abertos, públicos ou privados, e obedecidas às medidas de distanciamento e 

uso de máscara;
XII – Os estabelecimentos bancários, durante o horário de funcionamento, fi cam obrigados a manter funcionários orga-
nizando 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;
XIII – Os playgrounds dos estabelecimentos comerciais (shoppings, restaurantes, bares, lanchonetes, feiras e simi-
lares) permanecerão fechados;
XIV – Clubes sociais e cinemas permanecerão fechados;
XV – 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;
Art. 2º. As instituições de ensino, na modalidade de ensino regular, poderão manter suas atividades internas presenci-
ais e as atividades de ensino de forma remota;
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. 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. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.492   -   DE 08 DE ABRIL DE 2021

Autoriza o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Instituto de Previdência Municipal 
de Araxá - IPREMA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a custear a diferença das alíquotas devidas por força da Emenda Con-
stitucional n. 103/2019 pelos servidores públicos ao regime próprio de previdência gerido pelo Instituto de Previdência 
Municipal de Araxá – IPREMA, desde sua efetiva exigibilidade em janeiro de 2021 até a entrada em vigor da Lei Mu-
nicipal n.º 7.478/2021.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente autorização legal, fi ca autorizada a abertura de crédito 
especial até o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) com a seguinte classifi cação:
• ORGÃO: 02 PREFEITURAS MUNICIPAL DE ARAXÁ 
• UNIDADE: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO E GESTÃO
• SUB UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO E GESTÃO
• FUNÇÃO DE GOVERNO: 04 ADMINISTRAÇÃO
• SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÕES GERAL 
• 0001: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
• ATIVIDADE:2.315 APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
• 3.1.90.48.00: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS R$ 600.000,00
• Fonte de recurso – 200 – recursos ordinários.
• TOTAL R$ 600.000,00
Parágrafo único. Para fazer face ao crédito especial autorizado no caput deste artigo, serão utilizados recursos do 
superávit fi nanceiro apurado no exercício de 2020 na fonte de recurso 200 – recurso ordinário.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº. 12, de 31 de março de 2021.
Aprova os projetos apresentados por órgãos, entidades e programas governamentais do município de Araxá-MG, in-
scritos no CMDCA, tendo por objetivo a execução de projetos de interesse público da política municipal dos direitos da 
criança e do adolescente mediante repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– FMDCA.   
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 e na Lei federal n.º 8.069/1990, e em ob-
servância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência - artigo 37, 
caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;
CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adoles-
cente, disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 4º da Lei n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente; 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 6º, caput e § 1º, 13, III e V, 70, caput e parágrafo único, 71, 74, § 4º, 76 e 
77, I, da Lei Municipal n.º 6.087/2011;
CONSIDERANDO o parecer escrito apresentado pela Comissão de Seleção acerca dos projetos e respectivos planos 
de trabalho apresentados por órgãos, entidades e programas governamentais do Município de Araxá-MG, inscritos no 
CMDCA, tendo por objetivo a execução de projetos de interesse público da política municipal dos direitos da criança e 
do adolescente, mediante liberação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMD-
CA, em conformidade com a aprovação do plenário do colegiado em votação realizada em sessão ordinária realizada 
no dia 10 de março de 2021 via SKYPE, conforme atas lavradas e assinadas no ato;   
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o resultado fi nal do processo de seleção de projetos apresentados por órgãos, entidades e pro-
gramas governamentais do município de Araxá inscritos no CMDCA e de acordo com o quadro a seguir:  
Projetos Aprovados:

Entidade, órgão ou programa do governo municipal 
proponente Projeto Valor Autorizado- repasse do FMDCA

Secretaria Municipal de Ação Social – Centro Esport-
ivo Álvaro Maneira “Viva a Vida” R$ 338.915,50 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e 

quinze reais, e cinquenta centavos) 
Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá - 

FCAA “Refazendo Sonhos” R$ 583.140,00 (quinhentos e oitenta e três mil, cento e 
quarenta reais)

Art. 2º. O valor global autorizado para repasse a todos os projetos aprovados é de R$ 922.055,50 (novecentos e vinte 
e dois mil, cinquenta e cinco reais, e cinquenta centavos) da unidade orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FMDCA.
Art. 3º.  São obrigações da Secretaria Municipal de Ação Social e da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá 
- FCAA no que concerne aos repasses de recursos do FMDCA aprovados nesta resolução:
I. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específi ca;
II. Permitir o livre acesso dos servidores da Administração Pública Municipal, bem como do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, aos processos, aos documentos e às informações referentes à transferência dos recursos 
fi nanceiros, bem como aos locais de execução dos projetos;
III. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e fi nanceiro do recurso recebido;
IV. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos oriundos da contratação de pessoal e outros relaciona-
dos à execução do Projeto;
V. Prestar, periodicamente, contas dos recursos fi nanceiros recebidos aos órgãos competentes da Administração Públi-
ca Municipal;
VI. Devolver, ao fi m da execução do referido projeto, caso exista, o saldo fi nanceiro remanescente à conta-corrente 
do FMDCA;
VII. Cumprir o objeto dentro do prazo previsto no plano de trabalho para a execução do projeto aprovado.
Art. 4º. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos fi nanceiros do FMDCA para fi nalidades alheias à ex-
ecução dos projetos aprovados, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente público, inclusive no que se 
refere aos pagamentos ou recolhimentos previdenciários fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Adminis-
tração Pública Municipal na liberação de recursos fi nanceiros.
Art. 5º. Os projetos aprovados deverão ser executados dentro do prazo de vigência constante de seus planos de tra-
balho aprovados pelo CMDCA, contado a partir do depósito do recurso em conta específi ca, observando-se o seguinte:
I. Excepcionalmente serão admitidas prorrogações do prazo de vigência da execução dos projetos aprovados, sempre 
que necessárias, mediante proposta da respectiva secretaria executora, acompanhada da devida justifi cativa e formu-
lada no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do termo fi nal de vigência do projeto.
II. Toda e qualquer prorrogação aprovada deverá ser formalizada através de Resolução do CMDCA, a ser publicada 

antes do término da vigência do prazo de execução do projeto. 
Art. 6º. O monitoramento e avaliação da execução dos projetos deverão ser realizados por comissão a ser designada 
para esta fi nalidade mediante Resolução deste conselho municipal, comissão esta que será integrada exclusivamente 
por seus respectivos conselheiros, a qual deverá elaborar relatórios mensais, bem como relatório fi nal e conclusivo 
após a execução do supracitado projeto.
Art. 7º. No caso de inexecução total ou parcial do projeto, ou na hipótese de execução desvirtuada de seu objeto, os 
responsáveis estarão sujeitos às sanções legais previstas no ordenamento jurídico, notadamente àquelas previstas 
na Lei n.º 8.429/1992, se cabíveis, e na legislação penal correlata, assegurados, em qualquer caso, a ampla defesa e 
o contraditório.
Art. 8º. Esta Resolução do CMDCA deverá ser homologada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Araxá como 
condição para execução do objeto do presente repasse fi nanceiro com recursos do FMDCA.   
Art. 9. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 31 de março de 2021.

____________________________________
Carlos Alberto da Luz 
Presidente do CMDCA

____________________________________________
Rubens Magela da Silva

Prefeito do Município de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução nº 17, de 31 de março de 2021.
Dispõe sobre a execução de Projetos Governamentais com recursos fi nanceiros oriundos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança de Araxá - FMDCA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, 
no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adoles-
cente, disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 4º da Lei n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente; 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 6º, caput e § 1º, 13, III e V, 70, caput e parágrafo único, 71, 74, § 4º, 76 e 
77, I, da Lei Municipal n.º 6.087/2011;
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução n.º 07, de 02 de fevereiro de 2021, publicada na edição n.º 366 do Diário 
Ofi cial de Araxá, de 05 de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO a deliberação dos membros do CMDCA, presentes à Reunião Extraordinária realizada no dia 31 de 
março de 2021, realizada em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”;         
RESOLVE:
Art. 1º. A execução dos Projetos Governamentais aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá – CMDCA -, reger-se-á pelo disposto nesta Resolução, sem prejuízo da aplicação das regras e 
princípios que norteiam a atuação da Administração Pública, notadamente da Constituição Federal de 1988.
Art. 2º. São obrigações da Secretaria Municipal à qual se encontrar vinculado o Projeto Governamental:
I. Manter e movimentar os recursos fi nanceiros em conta bancária específi ca;
II. Permitir o livre acesso dos agentes públicos da Administração Pública Municipal, bem como do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, aos processos, aos documentos e às informações referentes à transferência dos recursos 
fi nanceiros, bem como aos locais de execução do objeto do Projeto Governamental;
III. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e fi nanceiro dos recursos repassados;
IV. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos oriundos da contratação de pessoal e outros relaciona-
dos à execução do Projeto Governamental, observando no tocante à dita contratação o Princípio da Impessoalidade;
V. Prestar contas dos recursos fi nanceiros recebidos aos órgãos competentes da Administração Pública Municipal, nos 
termos dos artigos 7º e 8º desta Resolução;
VI. Devolver, ao fi m da execução do Projeto Governamental, e caso exista, o saldo fi nanceiro remanescente ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá- FMDCA -;
VII. Cumprir o objeto dentro do prazo previsto no Projeto Governamental apresentado e aprovado pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA.
Art. 3º. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos fi nanceiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Araxá – FMDCA - para fi nalidades alheias à execução do Projeto Governamental, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade daqueles aos quais se imputar a indevida utilização, inclusive referentes a paga-
mentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública Municipal na 
liberação dos recursos fi nanceiros.
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FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.001/2021 – Considerando o parecer jurídico juntado ao processo 
de solicitação de locação de imóvel urbano, situado na Avenida Vereador João Sena nº 98, centro, nesta cidade, 
vigência de 26/03/2021 à 25/03/2022, destinado ao atendimento à Fundação Cultural Calmon Barreto, para instalação 
dos museus/Museu Memorial de Araxá e Museu Calmon Barreto, cuja localização condicionam a sua escolha, inclu-
sive quanto ao preço, estando este dentro dos praticados no mercado, em R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) mensais. 
RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações 
e Contratos. Cynthia Rocha Verçosa– Presidente, 26/03/2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO 04.001/2021 – A FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO e CATIA MARIA LEMOS 
MELO ZEMA, contratam entre si a locação de imóvel urbano, situado na Avenida Vereador João Sena nº 98, Centro, 
nesta cidade, destinado ao atendimento à Fundação Cultural Calmon Barreto, para instalação dos museus: Museu Me-
morial de Araxá e Museu Calmon Barreto, pelo período de 26/03/2021 à 25/03/2022, no valor mensal de R$ 18.000,00 
(Dezoito mil Reais). Cynthia Rocha Verçosa – Presidente, 26/03/2021.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ANA MARIA MARCELINA DA SILVA - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Munic-
ipal: 1.R2.03.278.0181.001, localizado na RUA AMADOR CARNEIRO DE MELO, 130, Bairro MANGABEIRAS, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ANDRE LUIS MONTANDON, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.131.0310.001, 
localizado na RUA LUZIA LOURENÇO SILVA, 20, Bairro JARDIM DAS OLIVEIRAS II, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 157 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, BENEDITO ROSA - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.164.0176.001, localizado na RUA JUCA CANCIO, 370, Bairro URCIANO LEMOS, nesta cidade, por se encon-
trar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 37 
E 194 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CARLOS FREDERICO AYRES DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.332.0034.001, localizado na RUA JOSE SAMUEL DE CASTRO, 90, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por in-
fração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
CLEITON ALVES MORAIS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.019.0234.001, 
localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 180, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e ten-
do em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente ed-
ital, DEAN PIRES DA COSTA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.018.0420.001, 
localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 55, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ELIAS BEZERRA DA SILVA E OUTRO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.277.0210.001, localizado na RUA MANOEL GONCALVES, 340, Bairro SAO DOMINGOS, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 46  do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ELISEU DOS REIS FERNANDES DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.497.0074.001, localizado na RUA ZINHO DE SOUZA, 15, Bairro DONA ADELIA, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, FABIANO DE SOUZA BOTELHO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.506.0052.001, localizado na RUA JULIA PORFIRIO LEITAO, 50, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 

comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por in-
fração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, HILDA FRANCISCA DE SOUZA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.019.0060.001, localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 50, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ISOLDINA ANTONIA BARCELOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.084.0070.001, localizado na RUA JOSE PRIMO DE MELO, 69, Bairro CENTRO, nesta cidade, por se encon-
trar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 37  
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, LEANDRO CESAR RODRIGUES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.018.0432.001, localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 45, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, MARCELINA MOREIRA DE MATOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.420.0485.001, localizado na RUA TERENCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 165, Bairro JARDIM EUROPA II, 
nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação 
deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi -
cação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
MARIA ABADIA REZENDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.511.0228.001, 
localizado na RUA LENINHA ROCHA BORGES, 75, Bairro JARDIM EUROPA II, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, NEDI APARECIDO PEDROZO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.498.0211.001, localizado na RUA HONORIO DE PAIVA ABREU, 2055, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 E 37  do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
PRISCILA BORGES COSTA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.500.0166.001, 
localizado na RUA CLAUDOMIRA RITA DE JESUS, 75, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151  do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, SEBASTIAO ALVES RODRIGUES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.C2.03.157.0059.001, localizado na RUA TERENCIO PEREIRA, 2183, Bairro SANTO ANTONIO, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 216  do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-

Art. 4º. O Projeto Governamental deverá ser executado dentro do prazo constante do projeto apresentado e aprovado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA -, prazo este a ser contado a partir do 
depósito dos recursos fi nanceiros em conta específi ca, observando-se o seguinte:
I – Sempre que necessárias, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência da execução do Projeto Governa-
mental, mediante proposta da Secretaria Municipal à qual estiver o dito projeto vinculado, devidamente justifi cada e 
formulada no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes de seu término, estando condicionadas à autorização do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA - e manifestação favorável do agente público 
designado para o acompanhamento da execução do Projeto Governamental.
II - Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada através de Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA -, a ser publicada antes do término da vigência do prazo de execução 
do Projeto Governamental. 
Parágrafo Único. Poderá ocorrer ampliação do valor global do Projeto Governamental aprovado pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA -, desde que observado, no que couber, o disposto neste artigo.
Art. 5º. Quando for o caso, a liberação das parcelas dos recursos fi nanceiros será efetivada de conformidade com o 
cronograma de desembolso constante do Projeto Governamental aprovado, após a aquiescência formal do agente 
público especialmente designado para acompanhamento da execução do referido projeto. 
Art. 6º.  Compete ao Chefe do Poder Executivo nomear agente público para fi ns de acompanhamento da execução 
do Projeto Governamental a ser executado com recursos fi nanceiros procedentes do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FMDCA.
§ 1º. Cabe ao agente público nomeado para o desempenho da função prevista no caput deste artigo elaborar, sem 
prejuízo do relatório fi nal, relatórios mensais amparados em visitas in loco, visando constatar a correta execução do 
Projeto Governamental.
§ 2º. O agente público nomeado para o disposto no caput deste artigo deverá informar à Secretaria Municipal à qual 
estiver vinculado o Projeto Governamental, quaisquer das seguintes situações:
I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II – Quando constatado desvio de fi nalidade na aplicação dos recursos públicos, atrasos não justifi cados no cumpri-
mento das ações e metas pactuadas no Projeto Governamental ou práticas atentatórias aos princípios fundamentais 
da Administração Pública, notadamente nas contratações;
§ 3º. Apurada a ocorrência de quaisquer das situações previstas no parágrafo anterior, caberá à Secretaria Municipal 
à qual estiver vinculado o Projeto Governamental saná-las, quando possível, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo 
da responsabilização daquele que as praticou.
Art. 7º. Para fi ns de prestação de contas, os responsáveis pela execução do Projeto Governamental deverão apre-
sentar, em até 30 (trinta) dias úteis após o encerramento de cada mês do ano civil e ao Setor de Convênios e Acordos 
Congêneres do Município de Araxá, bem como ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Araxá – CMDCA:
I - Relatório de Execução do Objeto que conterá:
a) as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
b) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, apresentando um 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
c) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, como fi chas de inscrição, listas 
de presença, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente 
justifi cado.
II – Relatório de Execução Financeira, demonstrando as receitas e as despesas efetivamente realizadas e, quando 
houver, a relação de bens adquiridos.
Parágrafo Único. O relatório de execução fi nanceira deverá ser acompanhado dos extratos bancários da conta espe-
cífi ca vinculada à execução do Projeto Governamental, da conciliação bancária, de cópia das notas e comprovantes 
fi scais e de recibos e, quando houver previsão no referido projeto de contratação de pessoal e de pagamento de 
encargos, os comprovantes de recolhimento dos tributos oriundos da relação trabalhista, acompanhados da Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, referentes ao 
período de que trata a prestação de contas, sem prejuízo da apresentação de outros documentos requisitados pelos 
órgãos mencionados no caput deste artigo.
Art. 8º. Sem prejuízo da prestação de contas do artigo anterior, cumpre aos responsáveis pela execução do Projeto 
Governamental apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias úteis após o encerramento deste, Prestação de Contas Final 
ao Setor de Convênios e Acordos Congêneres do Município de Araxá, bem como ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA.
Art. 9º. Esta Resolução deverá ser homologada pelo Prefeito do Município de Araxá como condição para execução do 
Projeto Governamental.   
Art. 10º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 31 de março de 2021.

____________________________________
Carlos Alberto da Luz 
Presidente do CMDCA

____________________________________________
Rubens Magela da Silva

Prefeito do Município de Araxá



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA,  09 DE ABRIL DE 2021PÁGINA | 6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 09/2021 - Considerando o parecer jurídico favorável juntado ao Pro-
cesso de solicitação de contratação da empresa ANTÔNIO FARID COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP, Valor con-
tratado: R$ 6.235,55; para aquisição de materiais de consumo, higiene e limpeza para manutenção do IPREMA. Valor 
total: R$6.235,55. Prazo: 05/04/2021 a 31/12/2021. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos 
legais previstos no ART. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Sr. Rogério Farah – Superintenden-
te Instituto de Previdência Municipal de Araxá/MG. 05/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO 10/2021 – O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ MG e a empre-
sa ANTÔNIO FARID COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP, Valor contratado: R$ 6.235,55. Contratam entre si 
aquisição de materiais de consumo, higiene e limpeza para manutenção do IPREMA. Valor total: R$ 6.235,55. Pra-
zo: 05/04/2021 a 31/12/2021. Fundamentados nos dispositivos legais previstos no ART. 24, IV, da Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores. Sr. Rogério Farah – Superintendente Instituto de Previdência Municipal de Araxá/
MG. 05/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 021/2021
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Invalidez por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 
24 de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 14/04/2020 de acordo com a certidão de óbito 
sob a matrícula 0885340155 2020 4 00599 096 0161490 31, datada de 15/04/2020, a Aposentadoria por Invalidez de 
ELEUSA DOMINGAS RODRIGUES, CPF 255.201.806-87, concedida mediante o Processo de nº 02.018/2006, através 
da Portaria nº 037/2006, de 07 de dezembro de 2006.
Araxá/MG, 07 de abril de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Dispõe sobre a retifi cação do item 8.2.3 (DA CLASSIFICAÇÃO) do edital do Processo Seletivo Simplifi cado para con-
tratação por tempo determinado para função de vigilante, diante a ocorrência de erro material, passando a vigorar no 
seguinte teor:
8.2.3. Na análise da titulação acadêmica, será computado e acrescido a maior pontuação conforme a tabela de critérios 
de pontuação abaixo:
ONDE LEU-SE: “Observação ao quadro de Formação referentes aos títulos (ANEXO III) dos itens 2, 3 e 4 do quadro 
acima, para efeitos de pontuação, não serão cumulativos, validando o de maior ponto.”.
LEIA-SE: “Observação ao quadro de Formação referentes aos títulos (ANEXO III) dos itens 2, 3 e 4 do quadro acima, 
para efeitos de pontuação, serão cumulativos.”.
Quanto ao item 2.1 (DO CARGO E ATRIBUIÇÕES):
ONDE LEU-SE: “e) Vagas: 112 vagas com reserva para pretos, pardos e indígenas (PPI) 20%”.
LEIA-SE: “e) Vagas: 112 vagas com reserva de 20% para pretos, pardos e indígenas (PPI), e de 10% ‘para mulheres.”.
Em decorrência das alterações supracitadas, o item 3 (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO N° 01/2021/SMSP), passa a vigorar com as seguintes datas:
3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2021/SMSP

ETAPAS DATA HORÁRIO LOCAL PARA ENTREGA DE CURRÍCULO

1 Período de inscrições e entrega 
curricular

29 de março a 1º 
de abril de 2021

08h às 12h
14h às 17h30.

Setor Administrativo da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública

2 Resultado Preliminar da Análise 
Curricular – Etapa I

12 de abril de 
2021

Mural Ofi cial da Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública e site eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Araxá/MG

3 Recurso do Resultado Preliminar 
da Análise Curricular – Etapa I

13 de abril de 
2021 Secretaria Municipal de Segurança Pública

4 Análise de Recurso do Resultado 
Preliminar – Etapa I

14 e 15 de abril 
de 2021

Comissão Municipal Organizadora do Processo 
Seletivo

5
Resultado Final – Etapa I

Convocação para Avaliação 
Psicológica – Etapa II

16 de abril de 
2021

Diário Ofi cial do Município de Araxá (Doma), 
Mural Ofi cial da Secretaria Municipal de Se-

gurança Pública e site eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Araxá/MG

6 Avaliação Psicológica – Etapa II 19 a 23 de abril 
de 2021

Mediante horário 
pré-agendado.

Listagem com nomes dos 
convocados e horários 

será divulgada no Site da 
Prefeitura: www.araxa.

mg.gov.br

Avaliação individual aplicada por profi ssional 
de Psicologia designado.

Avaliação será no Centro Administrativo 
(Prefeitura).

7 Resultado Final do Processo 
Seletivo

26 de abril de 
2021

Mural Ofi cial da Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública, site eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Araxá/MG

8 Recurso do Resultado Final – 
Etapa Final

27 de abril de 
2021 Secretaria Municipal de Segurança Pública

9 Análise do Recurso do Resultado 
Final – Etapa Final

28 de abril de 
2021

Comissão Municipal Organizadora do Processo 
Seletivo

10 Resultado Final após a análise dos 
Recursos

29 de abril de 
2021

Mural Ofi cial da Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública, site eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Araxá/MG.

11 Homologação do Processo 
Seletivo

30 de abril de 
2021

Publicação da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública no DOMA.

12 Convocação 03 de maio de 
2021

Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Araxá

Araxá/MG, 06 de abril de 2021.

________________________
Major Eurípedes Lemos

Secretário Municipal de Segurança Pública

______________________
Eurico Hélio Da Silva

Procurador Geral do Município

sente edital, SEBASTIAO ALVES RODRIGUES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.C2.03.157.0083.001, localizado na RUA TERENCIO PEREIRA, 2173, Bairro SANTO ANTONIO, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-

parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 

artigo 151 E 37  do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.


