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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 377 Sexta, 23 abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico nº 09.051/2021. O Município 
de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
09.051/2021, destinado contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de mate-
rial e mão de obra para execução de sinalização viária vertical com defensas metálicas na Alameda Helena Pereira de 
Moraes no bairro jardim bela vista no município de Araxá/MG, conforme previsto neste Edital e seus Anexos. A sessão 
pública destinada a realização do referido certame dar-se-á no dia 06/05/2021 ás 08h30min. O edital na íntegra encon-
tra a disposição dos interessados na plataforma do licitanet: https://www.licitanet.com.br e no site ofi cial do município 
www.araxa.mg.gov.br a partir das 17h00min do dia 23/04/2021. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-
7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 16/04/2021. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Concorrência nº 03.002/2021. O Município de 
Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Concorrência nº 03.002/2021, 
destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de 
obra para construção de passarela metálica sobre o Córrego Grande na Rua Pará no Bairro São Geraldo no Município 
de 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 26/05/2021 às 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 23/04/2021. 
Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 20/04/2021. Rubens Magela da 
Silva - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços nº 02.005/2021. Abertura dos envelopes 
propostas de preços. Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 02.005/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para recuperação 
de erosão na Rua Erminda Soares de Lourdes, Bairro Salomão Drummond - Araxá/MG. A Comissão Permanente de 
Licitação comunica que, transcorrido o prazo para recurso na fase de habilitação do referido processo, fi ca designado 
o dia 28/04/2021 ás 09h00min para abertura e julgamento do envelope proposta da empresa habilitada no certame. 
Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 22/04/2021. João Bosco França 
- Presidente da CPL. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.052/2021. Processo 066.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publi-
cação de atos ofi ciais em jornal de grande circulação diária no Estado de Minas Gerais. Acolhimento das propostas 
23/04/2021 à partir das 17:00 horas até 05/05/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 05/05/2021 às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível dia 23/04/2021 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, 19/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.053/2021. Processo 067.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de concreto estrutural usinado bombeado auto-adensável, FCK 30 
MPA para a confecção de pontes nas estradas vicinais do Município de Araxá-MG através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural. Acolhimento das propostas 23/04/2021 à partir das 17:00 horas até 06/05/2021 às 08:30 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 06/05/2021 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 23/04/2021 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, 19/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.054/2021. Processo 068.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de simulador radiológico de mama (fantoma mamográfi co de acreditação 
ACR Phantom) para realização de testes de constância de controle de qualidade de imagem de exames realizados 
por usuários do SUS do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 23/04/2021 à partir das 17:00 horas até 
06/05/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 06/05/2021 
às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
– DF. Edital disponível dia 23/04/2021 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, 19/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.055/2021. Processo 070.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de trilhos ferroviários, sucateados para manutenção e confecção de 
mata burros no Município de Araxá–MG através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Acolhimento das 
propostas 23/04/2021 à partir das 17:00 horas até 07/05/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e 
Início da sessão de disputa de preços dia 07/05/2021 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 23/04/2021 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, 
19/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.056/2021. Processo 071.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação de 
caminhões para atender as atividades das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Saúde, incluindo motorista 
e todos os equipamentos e materiais necessários para funcionamento, conforme especifi cações, planilhas e memorial 
descritivo anexos. Acolhimento das propostas 27/04/2021 à partir das 17:00 horas até 10/05/2021 às 08:30 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 10/05/2021 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 27/04/2021 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, 22/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Ratifi cação de Dispensa de Licitação – 04.007/2021 - 
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramento legal da con-
tratação da empresa, entendendo possível a realização da mesma nos dispositivos legais previstos no art 24, inciso IV 
e de forma a cumprir o disposto no art. 26, ambos da Lei 8.666/93. Ratifi co a condição de Dispensa de Licitação para 
aquisição de medicamentos injetáveis para utilização nos procedimentos de sedação e intubação de pacientes graves 
internados por ocasião da pandemia ocasionada pelo COVID 19, no atendimento de pacientes da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 24 horas do Município de Araxá/MG. Empresa contratada: MX Cirúrgica Hospitalar EIRELI, CNPJ 
nº 22.524.529/0001-47, no valor total de R$ 396.660,00 (trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), con-
siderando a fi nalidade precípua da Administração, cujas necessidades de urgência condicionam sua escolha, inclusive 
quanto ao preço, estando este dentro dos preços praticados no mercado. Prazo: 30 (trinta) dias a partir da data de 
assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 16/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato de Dispensa de Licitação 04.007/2021 - O Mu-
nicípio de ARAXÁ e a empresa, MX Cirúrgica Hospitalar EIRELI, CNPJ nº 22.524.529/0001-47, no valor total de R$ 
396.660,00 (trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), contratam entre si a aquisição de medicamentos 
injetáveis para utilização nos procedimentos de sedação e intubação de pacientes graves internados por ocasião da 
pandemia ocasionada pelo COVID 19, no atendimento de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas 
do Município de Araxá/MG. Prazo: 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva 
– Prefeito Municipal, 16/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188. Ex-
trato de Contrato. A Prefeitura Municipal de Araxá/MG e Pedro Augusto Moura Di Mambro, contratam entre si, credenci-
amento de pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços médicos anestesiologistas, plantonistas a distância e 
presencial por hora, incluindo cirurgias eletivas a serem realizados nas diversas unidades credenciadas SUS-Sistema 
Único de Saúde do Município de Araxá-MG. Item 66.134, valor unitário R$ 89,20 e item 66.133, valor: R$ 133,80. Pra-
zo: 12 (doze) meses.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 19/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188. Ex-
trato de Contrato. A Prefeitura Municipal de Araxá/MG e Jaqueline Botelho Rocha, contratam entre si, credenciamento 
de pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços médicos anestesiologistas, plantonistas a distância e presen-
cial por hora, incluindo cirurgias eletivas a serem realizados nas diversas unidades credenciadas SUS-Sistema Único 
de Saúde do Município de Araxá-MG. Item 66.134, valor unitário R$ 89,20 e item 66.133, valor: R$ 133,80. Prazo: 12 
(doze) meses.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 19/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.006/2021. Processo 006. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e RSA Engenharia LTDA, valor global: R$ 890.000,000, fi rmam a contratação de empresa especial-
izada para a elaboração de projeto executivo, fornecimento de indicadores de percurso de aproximação de precisão 
- PAPI, obras de infraestrutura, instalação e homologação de PAPI - Primário e Secundário no Aeroporto Romeu Zema 
no Município de Araxá/MG. Prazo de vigência: 08/11/2021. Prazo de execução: 05 meses contados à partir da assina-
tura do contrato. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 08/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Ratifi cação de Dispensa de Licitação – 04.005/2021 - 
Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel urbano, Avenida Amazonas, 
nº197, bairro São Geraldo no Município de Araxá- MG, com início em 06/04/2021 à 06/04/2022, destinado ao atendi-
mento à Secretaria Municipal de Ação Social para sediar a Casa de Passagem do município, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionam a sua escolha, inclusive quanto ao preço R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. 
Ratifi co a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações e 
Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 06/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato 04.005/2021 – O Município de Araxá e a locadora 
Obras Assistenciais Caminheiros do Bem, contratam entre si a locação de imóvel urbano, situado na Avenida Ama-
zonas, nº197, bairro São Geraldo no Município de Araxá- MG, com início em, 06/04/2021 à 06/04/2022, destinado ao 
atendimento à Secretaria Municipal de Ação Social, para sediar a Casa de Passagem do município, com valor mensal 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 06/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
EDITAL nº 02/2021

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

NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO:
CURSOS

Direito
Sistemas de Informação 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1- O processo seletivo é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada pela Secretaria Municipal de 
Governo, e será regido por este Edital, realizado em 3 (três) etapas distintas:
1ª etapa – avaliação curricular;
2ª etapa – prova
3ª etapa – entrevista, como descrito no item 4.1 deste Edital.
1.2- O processo de seleção a que se refere o presente edital tem por objetivo o desenvolvimento do educando, ofere-
cendo a preparação para o trabalho através do seu contato com as demandas dentro das Secretarias Municipais, onde 
possa exercer atividades condizentes com o conteúdo cursado em sua instituição de ensino;
1.3- A formação do cadastro de reserva permitirá ao município agilizar o atendimento à demanda de cada Secretaria, 
quando for necessário o recrutamento de estagiário, para substituição de outro ou à execução de serviços;
1.4- A 1ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Governo, na 
Sede do Poder Executivo, Presidente JK, pela Comissão de Avaliação no período 26/04/2021 a 30/04/2021 de 08:30hs 
às 11:30hs e 14:30hs às 17:30hs.
1.5- A 2ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada no dia 04/05/2021, (terça feira),  das 14:00hs as 17:00hs nas 
dependências da Escola Municipal Dona Gabriela R. Padre 
Anchieta, 169  Centro, desta cidade de Araxá, por um ou mais membros da Comissão de Avaliação, destacado do 
quadro de servidores do município. 
1.6- a 3ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Governo, na 
Sede do Poder Executivo, Presidente JK, localizada na Av. Rosália Isaura de Araújo, Guilhermina Vieira Chaer desta 
cidade de Araxá, por um ou mais membros da Comissão de Avaliação no dia 05/05/2021 e 06/05/2021.

2. DA BOLSA
2.1- Os candidatos, quando convocados, receberão pelas atividades prestadas, uma bolsa complementar educacional 
no valor máximo de 80% (oitenta por cento) do valor líquido devido à título de mensalidade pelo bolsista, que será 
condizente com a jornada de 30 horas semanais, acrescidos de auxílio transporte;
2.2- Essa bolsa poderá ser reduzida proporcionalmente à redução da carga horária, de acordo com as atividades a 
serem desenvolvidas, na forma da Lei Municipal n.º 6.865/2015.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1- As inscrições serão gratuitas e realizadas nas dependências da Secretaria Municipal de Governo, na Sede do 
Poder Executivo, Presidente JK, pela Comissão de Avaliação, situado na Av. Rosália Isaura de Araújo, Guilhermina 
Vieira Chaer .O candidato deve estar munido de um documento de identifi cação com foto e apresentando declaração 
de matricula da faculdade.
3.2- Orientações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Governo, por meio do telefone (34) 3691- 7002;
3.3- As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado no local de inscrição no período no período 
26/04/2021 a 30/04/2021 de 08:30hs às 11:30hs e 14:30hs às 17:30hs, devendo o candidato anexar, o currículo de no 
máximo 2 (duas) páginas contendo nome, e-mail, telefone, idade, Instituição de Ensino, curso, período e turno em que 
frequenta as aulas, interesses do candidato em assumir o estágio, cursos extracurriculares, seminários, congressos, 
publicações científi cas e monitorias que tenha realizado, juntamente com os documentos que comprova a veracidade 
das informações contida no currículo .
3.3.1 Ressalte-se que somente serão avaliados os quesitos (item 4. quadro I) constantes no currículo anexado no 
momento da inscrição; 
3.4- Em nenhuma hipótese será realizada inscrição nos demais departamentos da Prefeitura, sendo permitido apenas 
da forma descrita no item anterior (3.1); 
3.5- Somente poderão participar do processo seletivo, estudantes dos cursos descritos no preâmbulo deste Edital;
3.6- São requisitos básicos para inscrição dos candidatos de:
a- Estar devidamente matriculado(a) e frequentando as aulas, da Instituição Conveniada – UNIARAXA/UNIUBE.
b- Estar cursando a partir do quarto período do curso; 
c- Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;
d- Ter a idade mínima de 18 anos completos até a data de admissão;
e- Não possuir restrições de quaisquer ordens junto à Instituição de Ensino à qual estiver vinculado (a);
f- Não pertencer ao quadro efetivo ou temporário de servidores da Prefeitura Municipal de Araxá/MG;
g- Não ter sido estagiário no Município pelo período de 02 (dois) anos;
h- Ter disponibilidade para participar das atividades de capacitação por ocasião do início das atividades de estágio, 
bem como das reuniões de planejamento;
i-Ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de até 30 (trinta) horas semanais por todo o período de 
estágio;
j- Último comprovante Eleitoral.



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA,  23 DE ABRIL DE 2021PÁGINA | 2

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

Prefeito Municipal
Mauro da Silveira Chaves

Vice-prefeito
Eurico Hélio da Silva

Procurador Geral do Município
Rua Presidente Olegário Maciel, 306, Centro, CEP 38.183-186 - Araxá/MG - Telefone (34) 3691-7095 - versão online no site www.araxa.mg.gov.br

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

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

k- Certidão de antecedentes criminais .
3.7- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer os critérios do Processo, certifi cando-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos no momento da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
3.8- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital;
3.9- Às pessoas com defi ciência serão assegurados 10% (dez por cento) das vagas disponibilizadas após formação 
do quadro de reservas.
3.9.1- As pessoas com defi ciência deverão apresentar no ato da entrevista laudo médico que descreva o estado de 
saúde do candidato;
3.10- No momento do preenchimento do Formulário de Requerimento de Inscrição, o Candidato com defi ciência deverá 
declarar sua condição no campo apropriado a este fi m, fi cando desta forma indicado para convocação prioritária;
3.11- Consideram-se defi ciências aquelas conceituadas pela Organização Mundial de Saúde –OMS , defi ciência e 
atribuída a toda a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função, psicológica, fi siológica ou anatômica;
3.12- A defi ciência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem desenvolvidas no estágio;
3.13- Não serão considerados como defi ciência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção;
3.14- As vagas defi nidas às pessoas com defi ciência, que não forem preenchidas por falta de Candidato, poderão ser 
aproveitadas pelos demais inscritos, observada a ordem geral de classifi cação;
3.15- Caso o Candidato inscrito com defi ciência não se enquadre nas categorias defi nidas no art. 4º, incisos I a V, do 
Decreto Federal 3.298, de 20.12.1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5296, de 02/12/2004, seu nome será excluído 
da Lista de candidato com Defi ciência e passará a constar na Lista Geral de Classifi cação;
3.16- O candidato que não declarar ser defi ciente no ato da inscrição, e/ou não atender ao solicitado nos itens 3.9 a 
3.15 deste Capítulo, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, nem concorrer às vagas reservadas, seja 
qual for o motivo alegado; 
3.17- Ao efetuar a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição;
3.18- A classifi cação gera, para os candidatos, apenas a expectativa de aproveitamento.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1– O processo seletivo, conforme já descrito no item 1, é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada 
pela Secretaria Municipal de Governo, e será regido por este edital, realizado em 3 (três) etapas distintas:
1ª Etapa – avaliação curricular, através dos critérios constantes do quadro 1 deste edital que serão analisados pela 
Comissão de Avaliação.

Quadro 1

Quesitos a serem avaliados Pontuação Unitária Pontuação Máxima
Cursos de Capacitação 5 10

Seminários e ou Congressos 5 10
Publicações Científi cas 5 10

Monitoria 5 10
Total: 40

2ª Etapa – prova; As provas escritas objetivas, serão realizadas no dia 04/05/2021, (terça feira ), às 14:00h  até 17:00. 
Iniciada a prova, o estudante somente poderá retirar-se do seu ambiente de realização de prova após 15:30hr .
O Processo Seletivo será constituído de prova, composta por  10 questões de  português, 20 questões de conhecimen-
tos específi cos e 10 questões de conhecimentos gerais, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classifi catório. A 
prova corresponderá a 
pontuação máxima de 40 pontos , sendo os conteúdos a serem cobrados em cada disciplina discriminados abaixo :
• LÍNGUA PORTUGUESA: 
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografi a ofi cial (incluindo o novo acordo ortográfi co). 3. 
Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfi ca. 5. Flexão nominal e verbal. 6. Em-
prego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de palavras. 9.Concordância nominal e verbal. 10. 
Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DIREITO 
DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Administração Pública. 2. Administração direta e indireta: Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas. So-
ciedades de Economia Mista. 3. Agentes públicos. 4. Atividade administrativa: conceito, natureza e fi ns, princípios 
básicos, poderes e deveres do administrador público, o uso e o abuso do poder. 5. Poderes Administrativos: Poder vin-
culado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, 6. Atos administrativos: conceito, 
requisitos, atributos, invalidação. 7. Processo Administrativo. Lei nº 9.784/99.
DIREITO CONSTITUCIONAL
1.Constituição: conceito, objeto e classifi cações. 2. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. Interpretação das 
normas constitucionais. 4. Do controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. 5. Ações constitucionais. 6. Princípios 
fundamentais. 7. Dos direitos e garantias fundamentais. 8. Dos deveres individuais e coletivos. 9. Dos direitos políticos. 
10. Da organização do Estado. 11. Da organização dos poderes. 12. Da tributação e do orçamento. 13. Da ordem 
econômico fi nanceira. 14. Da ordem social.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1.Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. 2. Da jurisdição e da ação. 3. Dos limites da 
jurisdição nacional e da cooperação internacional. 4. Da competência interna. 5. Das partes e dos procuradores. 6.Da 
intervenção de terceiros. 7.Do juiz e dos auxiliares da justiça. 8. Do ministério público. 9. Da forma, do tempo e do lugar 
dos atos processuais. 10. Da comunicação dos atos processuais. 11. Das nulidades. 12. Da formação do processo. 
13. Da suspensão do processo. 14. Da extinção do processo. 15. Do procedimento comum. 16. Do cumprimento da 
sentença. 17. Da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. 18. Dos recursos.
DIREITO CIVIL
1.Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: características e função. 2. Parte geral do Código Civil. 3. Parte 
especial: obrigações e contratos. 4. Responsabilidade civil. 5. Posse e propriedade. 6. O sistema do Código de Defesa 
do Consumidor. 7. Jurisprudência e Enunciados de Súmulas em Direito Civil.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Lógica para Computação. 2. Organização e Arquitetura de Computadores. 3. Fundamentos e Segurança em Redes 
Computacionais. 4. Monitoramento e Gerência de Redes Computacionais. 5. Sistemas Operacionais. 
3ª Etapa – entrevista- nos dias 05/05/2021 e 06/05/2021, horário das 08:30hr às 11:30hr e 14:00hr as 17:00hr , deverá 
apresentar-se para a entrevista que será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Governo, na Sede 
do Poder Executivo, Presidente JK, pela Comissão de Avaliação, situado na Av. Rosália Isaura de Araújo, Guilhermina 
Vieira Chaer 

Quadro 2

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

Comunicação

• Capacidade de expressão oral;
• Capacidade de ouvir;
• Empatia;
• Fluência verbal.

5

Conhecimentos Técnicos • Conhecimentos específi cos da área. 5

Postura/Atitudes • Espontaneidade/Gestos forçados;
• Calma/agitação/agressividade. 5

Personalidade • Observação do modo de conduta visível;
• Andar, expressão facial, gestos, contato ocular, postura, atividade motora. 5

Total: 20

4.2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
4.2-1 Os endereços dos locais da prova, assim como a confi rmação da data constarão no site http://araxa.mg.gov.br 
4.2.2 A distribuição dos estudantes nos locais de realização da prova será feita a critério da Comissão Especial do 
Processo Seletivo, conforme disponibilidade e capacidade dos locais. 
4.2.3 A Prova terá a duração de 3(três) horas. 
4.2.4 O portão será aberto às 13:30 horas e fechado às 14 horas.
4.2.5 O estudante que chegar ao local da prova após o horário de fechamento dos portões não poderá entrar, fi cando 
automaticamente eliminado do processo e serão também eliminados os que não comparecerem. 

4.2.6 O estudante deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, trinta minutos de antecedência do horário 
fi xado para seu início, munido do documento de identifi cação, CNH OU IDENTIDADE.
4.2.7 Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem aplicação de prova fora da data, do horário ou local 
predeterminados em Edital. 
4.2.8 Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos para a realização da Prova Objetiva: 
4.2.9 Antes de entrar na sala de prova, o estudante deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe 
de aplicação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados, sob pena de ser 
eliminado do Processo. 
4.2.10 NÃO SERÁ PERMITIDO ao estudante, durante a realização da prova, portar qualquer tipo de RELÓGIO, aparel-
hos eletrônicos, tais como CELULAR, bip, MP3, MP4 e similares, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pager, tablet, 
Ipod e similares, receptor, gravador, máquina fotográfi ca, fi lmadora, e similares. 
4.2.11 NÃO SERÃO PERMITIDAS, durante a realização da prova, a comunicação verbal, gestual, escrita, entre estu-
dantes, bem como o uso de livros, anotações, impressos, calculadoras e similares, lapiseira, borracha, óculos escuros 
(ainda que sejam de lentes com 
grau), ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, capacete) ou outros materiais similares. 
4.2.12 NÃO SERÁ PERMITIDO ao estudante, durante a realização da prova, o porte e a utilização de qualquer recip-
iente ou embalagem, que não seja fabricado com material transparente sem rótulos, tais como garrafa de água, suco, 
refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.). 
4.2.13 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identifi cada pelo estudante deverá ser mantida embaixo da 
carteira até o término da sua prova. 
4.2.14 A embalagem porta-objetos somente poderá ser aberta fora do ambiente de prova. 
4.2.15 Após receber o caderno de prova e o cartão de resposta o estudante deverá conferi-los, e, em caso de qualquer 
defeito ou erro em seus conteúdos, solicitar a imediata substituição destes instrumentos. 
4.2.16 O estudante deverá informar no cartão de resposta o tipo de prova conforme especifi cado no caderno de provas, 
sob pena de eliminação. 
4.2.17 O estudante deverá transcrever, com caneta esferográfi ca de corpo transparente e de tinta PRETA, as respostas 
objetivas para o cartão de resposta, que será o único documento válido para a correção da prova. 
4.2.18 O preenchimento do cartão de resposta e os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente são de 
inteira responsabilidade do estudante.
4.2.19 Iniciada a prova, o estudante somente poderá retirar-se do seu ambiente de realização de prova após decorri-
do uma hora e meia, sendo que somente será permitido ao estudante levar o caderno da Prova Objetiva 15 (quinze) 
minutos antes do término, desde que permaneça em sala até esse horário. 
4.2.20 Os três últimos estudantes, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, terão seus nomes 
registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas assinaturas, sendo liberados simultaneamente. 
4.2.21 Ao terminar a prova, o estudante entregará o cartão de resposta ao aplicador de prova, obrigatoriamente. 
4.2.22 A Comissão Especial do Processo Seletivo não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais dos 
estudantes, não dispondo de guarda-volumes nos locais de realização da prova. 
4.2.23  No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação, informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e classifi cação. 
4.2.24 Não será permitida a permanência de acompanhante nos locais de prova (exceto para lactante), assim como a 
permanência de estudante no interior dos prédios após o término da prova. 

5- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA CUMPRIMENTO DAS ETAPAS E CLASSIFIÇÃO
5.1- Informações constantes no currículo que não forem devidamente comprovadas acarretarão perda da pontuação, 
caso tenha sido pontuada, podendo ser o candidato desclassifi cado.
5.2 - Se necessário for, obedecendo a ordem de classifi cação, haverá segunda chamada para realização da entrevista;
5.3- O atraso ou não comparecimento para a entrevista implicará na eliminação do candidato do processo seletivo;
5.4 - Caso ocorra empate na pontuação dos candidatos, cada etapa deverá respeitar os seguintes critérios para de-
sempate:
5.4.1 -  Na primeira etapa serão usados os seguintes critérios na seguinte ordem:
a) Candidato que estiver em período mais avançado.
b) Candidato com idade mais avançada.
5.4   .2 - Na segunda etapa serão usados os seguintes critérios na seguinte ordem:
a) Candidato que atingir maior pontuação na 1º Etapa;
b) Candidato que estiver em período mais avançado;
c) Candidato que possuir idade mais avançada.

6. DO RESULTADO PRELIMINAR
6.1- O Resultado Preliminar do presente Processo Seletivo ocorrerá no dia 21/05/2021.

7. DOS RECURSOS
7.1- O candidato que se sentir lesado, poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado, mediante apresentação 
formal e escrita de suas razões que deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Governo, Av. Rosália Isaura de 
Araújo, Guilhermina Vieira Chaer desta cidade de Araxá, no dia 24/05/2021 a 25/05/2021, das 08:30h às 11:00h e das 
14:00h às 17:30h, quando se tratar de recurso contra a 1º e 2ª Etapa.
7.1.1- O resultado do recurso da 1ª e 2ª etapa será publicado no site www.araxa.mg.gov.br e, ainda, no Mural Público 
da Prefeitura Municipal de Araxá, localizado na Rua Presidente Olegário Maciel n.º 306, centro de Araxá/MG, no dia 
28/05/2021. 

8 - DO RESULTADO
8.1- O resultado fi nal deste Processo Seletivo de Estágio com os candidatos aprovados será publicado e divulgado no 
dia 04/06/2021, no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá - www.araxa.mg.gov.br, DOMA, e, no Mural Público da 
Prefeitura Municipal de Araxá, localizado na Rua Presidente Olegário Maciel n.º 306, centro de Araxá/MG.
8.2- Será de competência exclusiva dos candidatos interessados acompanhar devidamente todas as publicações rela-
tivas ao presente Processo para todo e qualquer efeito;

9. DAS CONVOCAÇÕES
9.1- A convocação obedecerá à classifi cação constante da divulgação do resultado fi nal, observado o percentual de 
vagas reservadas para os candidatos com defi ciência;
9.2- A convocação dos candidatos habilitados dependerá da disponibilização de vagas nas diversas Secretarias Mu-
nicipais, não havendo, portanto, por se tratar o presente na qualidade de cadastro de reserva, a obrigatoriedade da 
nomeação dos classifi cados.
9.3- O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da Prefeitura Munic-
ipal de Araxá/MG, conforme já informado;
9.4- A convocação será feita por e-mail, telefone, devendo o candidato manter atualizados os dados cadastrais junto 
a Comissão de Avaliação.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1- A critério da Prefeitura Municipal de Araxá/MG, por justo motivo, as datas e/ou os horários das etapas poderão ser 
alteradas, mediante Retifi cação de Edital a ser publicado, sem que implique em direito a indenização ou reclamação 
de qualquer natureza;
10.2- Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de Governo e pela Comissão de Aval-
iação do Processo Seletivo;
10.3- O candidato que desistir do estágio será excluído de imediato da lista de classifi cação;
10.4- O presente Edital, todas as suas alterações e os resultados do presente Processo Seletivo serão publicados no 
Diário Ofi cial do Município - DOMA, no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá/MG, www.araxa.mg.gov.br, bem 
como, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal; sendo essas as formas ofi ciais de comunicação dos atos do Pro-
cesso Seletivo para todos os efeitos legais.
10.5- O estágio não poderá exceder a dois (2) anos;
10.6- Os candidatos deverão ter disponibilidade para cumprir a carga horária de no mínimo 04 (quatro) horas diárias, 
cientes de que o horário de desenvolvimento do estágio fi cará a critério de cada Secretaria em que o estagiário estiver 
vinculado dentro do máximo legal de 30 (trinta) horas semanais;
10.7- Excepcionalmente poderá ser estabelecida, em comum acordo, jornada semanal que venha a contemplar cum-
primento de algumas horas durante os fi nais de semana, com vistas 
ao acompanhamento de eventos culturais, esportivos, turísticos, considerados relevantes à complementação do apren-
dizado, e desde que não ultrapasse a carga horária semanal determinada no Termo de Compromisso de Estágio;
10.8- O presente Processo Seletivo terá validade de até 2 (dois) anos após a homologação do resultado fi nal.
Araxá/MG, 23 de abril de 2021

Rubens Magela da Silva 
Prefeito Municipal de Araxá

Mauro da Silveira Chaves 
Secretário Municipal de Governo

Eurico Hélio da Silva 
Procurador Geral do Município

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 128   -   DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
Delega competência aos Secretários Municipais.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica delegada aos Secretários Municipais, competência para ordenar despesas e pagamentos de suas pastas, 
dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos aprovados, sendo que nenhuma despesa com valor superior 
a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) poderá ser autorizada sem anuência prévia e expressa do Prefeito Municipal, ressal-
vado o disposto no parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.
§ 1º. É vedado ao Ordenador de Despesas autorizar a execução de despesas sem expressa comprovação de sufi ci-
ente disponibilidade de recursos fi nanceiros e dotação orçamentária para atender o requisitado.
§ 2º. O Ordenador de Despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.
§ 3º. O Ordenador de Despesas deverá assinar os documentos correspondentes, sobre carimbo nominal.
Art. 2º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 213  -   DE 16 DE ABRIL DE 2021

Altera composição do Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro no § 2°, art. 
13 da Lei Municipal nº 5.635 de 19 de novembro de 2009, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os membros titulares para compor o Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, para o 
mandato 2021-2024, representando o Poder Executivo:
I. Alessandra Maria da Silva – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Bruna Luísa da Silva – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
III. Lívia Rosa Soares França – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
IV. Ana Carolina Resende do Couto – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;
V. Viviane Jordelina Souza da Silva – Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Art. 2º. Ficam nomeados os membros suplentes para compor o Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, para o 
mandato 2021-2024, representando o Poder Executivo:
I. Lilian Cristina Oliveira – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Marco Aurélio Morais – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
III. Lidiane Aparecida Borges – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
IV. Flávia Ferraz Franco – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;
V. Simone Cristina Barbosa Maciel – Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Art. 3º. Ficam nomeados os membros titulares para compor o Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, para o 
mandato 2021-2024, representando a área não-governamental:
I. Jeová Maximiliano Soares – Associação do Bairro Boa Vista;
II. João Ferreira Veras – Associação do Bairro Urciano Lemos;
III. Diego Augusto da Mata – Conselho Municipal de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA;
IV. Luis Fernando da Silva – Cooperativa Integral de Desenvolvimento do Planalto de Araxá Ltda – COIND;
V. Luiz Alberto Balieiro – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Planalto de Araxá – SINDUSCON.
Art. 4º. Ficam nomeados os membros suplentes para compor o Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, para o 
mandato 2021-2024, representando a área não-governamental:
I. Gleice Kelly Vieira Clemente – Associação do Bairro Boa Vista;
II. Aldina Maria de Melo – Associação do Bairro Urciano Lemos;
III. Rafael Augusto Alves Barreto – Conselho Municipal Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA;
IV. Antônio Donizetti Trevisan – Cooperativa Integral de Desenvolvimento do Planalto de Araxá Ltda – COIND;
V. Uriel Ribeiro de Resende – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Planalto de Araxá – SINDUSCON.
Art. 5º. Fica revogado o Decreto n.º 599 de 02 de janeiro de 2019.
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 214  -  DE 16 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. Proprietário: Hugo Leandro Rosa, engenheiro, CI – MG - -7.503.482-PC/M e CPF: 
718.898.846-34, casado sob o regime de comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com Natália Montand-
on Drummond, analista de sistemas, brasileiros, residente e domiciliado 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. Fica revogado o Decreto nº 189 de 01 de abril de 2021.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 215 - DE 16 DE ABRIL DE 2021

Altera a composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, do Município de Araxá.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente de acordo com a Lei nº 
3.814 de 21 de março de 2001, alterada pela Lei nº 5.461 de 29 abril de 2009, DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a composição dos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, mandato 
2021-2025, passando o mesmo a ser composto da seguinte forma:
I. Representante do Poder Executivo:
a. Titular: Jussara Augusta Domingues Alves
b. Suplente: Eliana Beatriz Martins de Oliveira
II. Representantes de Docentes e Trabalhadores na Área da Educação:
a. Titulares: Ivana Cristina Mariano
Ana Paula Oliveira Vaz Soares
b. Suplentes: Edilamar de Fátima Reis
Maria Abadia do Nascimento
III. Representantes de Pais e Alunos:
a. Titulares: Lucimara de Melo
Edison Antônio da Silva
b. Suplentes: Valéria Eliza Ribeiro de Rezende
Alessandra Mara de Souza
IV. Representantes da Sociedade Civil Organizada:
a. Titulares: Irmã Joana Darc Domingos
Regina Aparecida Gaspar de Souza Lima
b. Suplentes: Adriana Furtado de Souza Faria
Cláudia Regina Diniz Anastácio de Castro
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 419 de 02 de maio de 2018.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 218   -   DE 19 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. Ficam exonerados de suas respectivas funções e lotações os servidores abaixo arrolados:
I. HEVELIN POLIANA DE ARAÚJO, do cargo em comissão de Assessora de Relação de Órgãos Intersetoriais – Nível 
2, lotada na Secretaria Municipal de Governo;
II. KELLY RIBEIRO MARQUES, do cargo em comissão Assessora para Contratos e Compras – Nível 3, lotada na 
Secretaria Municipal de Governo;
III. SHEILA APARECIDA ALVES CARNEIRO, do cargo em comissão Assessora de Publicidade Institucional – Nível 5, 
lotada na Secretaria Municipal de Governo;
IV. BRAZ ANTÔNIO ROMÃO, do cargo em comissão Assessor de Comunicação Interna – Nível 4, lotado no Gabinete 
do Vice Prefeito;
V. ROSILENE BARBOSA CIRIACO DA SILVA, do cargo em comissão Diretora de Arquivo e Correspondência Ofi cial, 
lotada na Secretaria Municipal de Governo;
VI. ROMES JOSÉ ALEXANDRINO, do cargo em comissão Assessor de Projetos da ASTTRAN, Nível 4, lotado na 
Secretaria Municipal de Segurança Pública. 
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 219   -   DE 19 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° 
5.612/2009, DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados de suas respectivas funções e lotações os servidores abaixo arrolados:
I. ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARAÚJO, do cargo em comissão de Supervisor de Operação de Transporte, lotado na 
Assessoria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
II. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, do cargo em comissão de Chefe do Setor de Transportes, lotado na Assessoria 
de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 221   -   DE 19 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 nº 
6.829/2015, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, o Sr. EDMAR DA SILVA REUS, do cargo em comissão de Chefe do Departamento da Ouvidoria 
Municipal de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 222   -   DE 19 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. Ficam nomeados de suas respectivas funções e lotações os servidores abaixo arrolados:
I. HEVELIN POLIANA DE ARAÚJO, para o cargo em comissão de Assessora de Relação Interinstitucionais – Nível 2, 
lotada na Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana;
II. KELLY RIBEIRO MARQUES, para o cargo em comissão de Assessora para Relação de Órgãos Intersetoriais – Nível 
2, lotada na Secretaria Municipal de Governo;
III. ROMES JOSÉ ALEXANDRINO, para o cargo em comissão de Assessor de Comunicação Interna – Nível 4, lotado 
no Gabinete do Vice-Prefeito;
IV. BRAZ ANTÔNIO ROMÃO, para o cargo em comissão de Assessor para Contratos e Compras – Nível 3, lotado na 
Secretaria Municipal de Governo;
V. RICARDO RAMOS LETTIERI, para o cargo em comissão de Assessor de Publicidade Institucional, Nível 5, lotado 
na Secretaria Municipal de Governo;
VI. LENICE MARIA BORGES, para o cargo em comissão de Diretora de Arquivo e Correspondência Ofi cial, lotada na 
Secretaria Municipal de Governo;
VII. EDMAR DA SILVA REUS, para o cargo em comissão de Assessor de Projetos da ASTTRAN – Nível 4, lotado na 
Secretaria Municipal de Segurança Pública. 
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 223   -   DE 19 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° 
5.612/2009, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para suas respectivas funções e lotações os servidores abaixo arrolados:
I. ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARAÚJO, para o cargo em comissão de Chefe do Setor de Transporte, lotado na Asses-
soria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
II. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, para o cargo em comissão de Assessora de Trânsito e Transporte, lotada na 
Assessoria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
III. OTONGREI CARLOS DE OLIVEIRA, para o cargo em comissão de Supervisor de Operação de Transporte, lotado 
na Assessoria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
IV. CLAYTON AIRES DA SILVA, para o cargo em comissão de Supervisor de Projetos de Transporte, lotado na Asses-
soria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
V. RAQUEL APARECIDA BATISTA MOURA, para o cargo em comissão de Supervisora de Educação de Trânsito, lota-
da na Assessoria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 224   -   DE 19 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 nº 
6.829/2015, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada, a Sra. SHEILA APARECIDA ALVES CARNEIRO, para o cargo em comissão de Chefe do Depar-
tamento, da Ouvidoria Municipal de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.493   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre validade de laudo médico-pericial que ateste Transtorno do Espectro do Autismo para fi ns de obtenção 
de benefícios previstos na legislação municipal. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Raphael Rios de Oliveira, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O laudo médico-pericial que ateste Transtorno do Espectro do Autismo, para fi ns de obtenção de benefícios 
previstos na Legislação Municipal, passa a ter validade por prazo indeterminado. 
§ 1º - O laudo de que trata esta Lei poderá ser emitido por profi ssional da rede de saúde pública ou privada, observados 
os demais requisitos para a sua emissão estabelecidos na legislação pertinente. 
§ 2º - O lado de que trata esta Lei poderá ser apresentado às autoridades competentes por meio de cópia simples, 
desde que acompanhada do seu original, observado o disposto na Lei Federal n.º 13.726, de 08 de outubro de 2018.
§ 3º - A apresentação do laudo de que trata esta Lei não exclui o cumprimento dos demais requisitos para a obtenção 
dos benefícios a que se refere o caput. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.494   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Declara como essenciais, no âmbito do Município de Araxá/MG, as atividades prestadas pelos profi ssionais Cabe-
leireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure e Depilador.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores Fernanda de Castelha Afonso, João Ferreira Veras 
Neto e Maristela Aparecida Dutra, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. São essenciais as atividades prestadas, no âmbito do Município de Araxá/MG, pelos profi ssionais Cabeleireiro, 
Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure e Depilador.
Parágrafo Único – A essencialidade dessas atividades deverá, obrigatoriamente, ser considerada para fi ns de apli-
cação de quaisquer normas regulatória, sanitária e/ou administrativa, em especial as que versem sobre a abertura 
física dos estabelecimentos onde as atividades são prestadas.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.495   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de curso de primeiros socorros e de prevenção de acidentes, com foco 
na primeira infância, durante o acompanhamento pré-natal, as grávidas atendidas e pais de recém-nascidos, em esta-
belecimentos de saúde que realizam consultas. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores João Ferreira Veras Neto e Professora Leni Nobre 
de Oliveira, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Todos os estabelecimentos de saúde que realizam acompanhamento pré-natal, hospitais, maternidades 
privadas e públicas, no âmbito do Município de Araxá/MG deverão oferecer a gestantes e pais de recém-nascidos, gra-
tuitamente, orientações e treinamento básico de primeiros socorros voltados para situações de obstrução de vias áreas 
por corpo estranho, com foco na primeira infância, e o reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de 
acompanhamento das crianças após a alta.
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§ 1º - O curso referido no caput deverá contemplar, entre outros temas relevantes:
I – manobra para desobstrução de vias aéreas;
II – prevenção de morte súbita do lactente. 
§ 2º - Preferencialmente, deverão participar do curso referido no caput ambos os genitores.
Art. 2º - As orientações a que se referem o art. 1º, compõem-se de um curso rápido e gratuito realizado por profi ssionais 
capacitados.
Parágrafo Único – Fica facultado aos pais ou responsáveis à adesão ou não ao treinamento oferecido pelos estabelec-
imentos, hospitais e maternidades, devendo em caso de rejeição assinar termo de sua intenção.
Art. 3º - As ações serão realizadas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG, em parceria 
com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMG, cabendo ao primeiro órgão a responsabilidade de convo-
cação de agentes a serem capacitados, do quadro de servidores. 
Art. 4º Para dar publicidade as ações, serão fi rmadas parecerias de ambos os órgãos referenciados no Art. 3º com 
demais secretarias municipais, terceiro setor e iniciativa privada. 
Art. 5º - Os estabelecimentos serão obrigados a afi xar em local visível a certifi cação que comprove a realização da 
capacitação de que trata esta Lei e o nome dos profi ssionais capacitados. 
Art. 6º - Os estabelecimentos, hospitais e maternidades terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar de publicação 
desta Lei, para se adequarem às normas vigentes. 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.496   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária de lista de todos os vacinados contra o COVID-19 no município 
de Araxá e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa das Vereadoras Fernanda de Castelha Afonso e Professora Leni 
Nobre de Oliveira, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a divulgação no site ofi cial da Prefeitura de Araxá, em página específi ca e com acesso facilitado 
e irrestrito na capa do site da Prefeitura Municipal e no Portal da Transparência, da lista de vacinados de acordo com 
o Plano Municipal de Vacinação contra o COVID-19, devendo ser atualizada em intervalos não superiores a 24 (vinte 
e quatro) horas. 
Art. 2º - A publicação que esta Lei trata consistirá de relatório com os seguintes dados:
I – identifi cação do indivíduo vacinado, devendo constar, pelo menos, o seu nome completo;
II – grupo de vacinação a que pertence o indivíduo vacinado, seja qual for o seu grau de prioridade;
III – data de aplicação da vacina (todas as doses);
IV – nome do profi ssional responsável pela aplicação da vacina;
V – caso exerça atividades em unidade de saúde ou outro órgão público, indicar o seu local de trabalho;
VI – local da(s) vacinação(ções);
VII – nome do laboratório responsável pelo fornecimento da vacina; 
VIII – código e lote de vacina aplicada. 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor 10 (dez) dias após a data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.497   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Altera a redação do Artigo 1º e do Parágrafo 1º da Lei Municipal n.º 7.438, de 07 de maio de 2020, que obriga a insta-
lação de recipientes com álcool gel antisséptico 70% nos estabelecimentos que menciona, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Evaldo Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Le: 
Art. 1º - O Artigo 1.º e o Parágrafo 1º da Lei Municipal nº 7.438, de 07 de maio de 2020, que obriga a instalação de 
recipientes com álcool gel antisséptico 70% nos estabelecimentos que menciona, e dá outras providências, passarão 
a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 1º - Obriga, no Município de Araxá, a realização de aferição da temperatura corporal das pessoas na entrada das 
repartições públicas, no transporte público coletivo e estabelecimentos de uso coletivo, e sejam obrigados também a 
instalar ou disponibilizar recipiente abastecido com álcool 70% gel ou líquido para higienização das mãos dos usuários, 
clientes e funcionários, enquanto perdurar a pandemia da corona vírus SARS-CoV-2 – COVID 19. 
§ 1º Deverão ser utilizados preferencialmente:
I. Termômetros infravermelhos ou por imagem, que não necessitem de contato físico para a Medição;
II. Recipientes abastecidos com álcool 70% gel ou líquido, deverão ser instalados nos lugares de maior circulação 
de pessoas, de fácil visualização e acesso, bem como com número sufi ciente para atender à demanda do respectivo 
estabelecimento, e, que atendam também às necessidades de pessoas portadores de defi ciência.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.498   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Estabelece garantias ao usuário e prevê punições pecuniárias em caso de irregularidades ocorridas em programas de 
vacinação no âmbito da rede municipal de saúde
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Evaldo Juvenal da Silva (Evaldo do Ferrocarril), com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Os programas de vacinação na rede municipal de saúde deverão observar o disposto nesta lei.
Artigo 2º - A eventual utilização de doses de vacina que sobrarem ou que devam ser utilizadas para evitar desperdício 
poderá ser feita, observadas as seguintes condições:
I - quando o programa de vacinação fi xar atendimento prioritário, as doses deverão ser utilizadas para vacinação de 
pessoas situadas no mesmo grupo prioritário;
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não dispensa a apuração de responsabilidade pela sobra de doses de vacina 
provocada por erro culposo ou doloso do agente público.
Artigo 3º - Constitui infração administrativa, sujeita à aplicação das penalidades previstas nesta lei, sem prejuízo da 
responsabilização civil, criminal e administrativa prevista em Lei Federal, Estadual ou Municipal:
I - Deixar o agente público de observar, dolosamente, a ordem de prioridades estabelecida pelo poder público para 
aplicação da vacina; estará sujeito a multa no valor não inferior a 50 UFPA (Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de 
Araxá).
II - Falsear ou omitir o usuário informação pessoal, com a fi nalidade de receber vacinação antes do grupo ao qual 
pertence; estará sujeito a multa no valor não inferior a 50 UFPA (Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Araxá).
III - Oferecer qualquer tipo de vantagem a agente público a fi m de que este proceda à vacinação em desobediência 
à ordem de prioridades estabelecida pelo Poder Público para aplicação da vacina: estará sujeito a multa no valor não 
inferior a 100 UFPA (Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Araxá).
IV - Aceitar, dolosamente, proposta de transgressão da ordem de prioridade para vacinação estabelecida pelo Poder 
Público, mediante pagamento ou oferecimento de qualquer outra vantagem; estará sujeito a multa no valor não inferior 
a 100 UFPA (Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Araxá).
V - Deixar o agente público, por qualquer motivo, de aplicar a dose completa devida da vacina, sem comunicar o fato ao 
vacinado e aos responsáveis pela unidade de saúde, estará sujeito a multa no valor não inferior a 200 UFPA (Unidade 
Fiscal da Prefeitura Municipal de Araxá).
VI - Descartar o agente público, indevidamente, sobras de vacina, estará sujeito a multa no valor não inferior a 50 UFPA 
(Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Araxá).
§1º - A multa prevista no inciso I será aplicada em triplo se o agente oferecer ou aceitar receber qualquer tipo de 
vantagem a fi m de vacinar alguém em desobediência à ordem de prioridades estabelecida pelo Poder Público para 
aplicação da vacina.
§2º - A multa prevista no inciso III será multiplicada pelo número de pessoas benefi ciadas, relativamente ao infrator que 
intermediar a obtenção da vantagem em benefício de terceiros.
§3º - A multa prevista no inciso V será dobrada, caso o motivo tenha sido a venda de doses sobrantes a pessoas não 
integrantes do grupo prioritário.
§4º - Considera-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exercer cargo, emprego ou função pública 
na Administração Direta ou Indireta, mesmo na condição de estagiário, ou ainda em empresa ou entidade prestadora 
de serviço contratada pela Administração Pública ou com ela conveniada.
Artigo 4º - O agente público acusado de qualquer irregularidade prevista em programa de vacinação será suspenso 
preventivamente, pelo prazo de até 90 (noventa dias) nos termos das normas disciplinares aplicáveis, para inibir a 
possibilidade de reiteração da prática de irregularidades.
§1º - O agente público suspenso nos termos do caput perceberá sua remuneração integral até decisão de comissão 
responsável pela apuração dos fatos.
§2º - Se o agente público for considerado culpado pela prática de infração à presente lei, perderá o direito à remuner-
ação que percebeu durante sua suspensão.
Artigo 5º - A Administração Pública deverá manter um canal exclusivo para recebimento de denúncias envolvendo 
irregularidades em programas de vacinação.
§1º - Todo agente público tem o dever de comunicar as irregularidades previstas no caput de que tenha conhecimento 
em razão do exercício do cargo ou função pública ao superior imediato ou aos órgãos de controle.
§2º - Caso haja indícios de envolvimento do superior imediato, não poderá o servidor público ser responsabilizado 
administrativamente por eventual comunicação direta aos órgãos de controle, devendo-se observar o disposto na Lei 
Federal nº de 2 de junho de 1992, inclusive para defi nição quanto à condição de agente público.
Artigo 6º - Sempre que as condutas previstas no artigo 3º desta lei estiverem também previstas em lei federal ou estad-
ual como passíveis de sanção administrativa pecuniária, dever-se-á observar os seguintes critérios:
I - o processo administrativo em tramitação perante a Administração Pública municipal será suspenso até o julgamento 
do processo no âmbito administrativo estadual ou federal;
II - no caso de julgamento improcedente nas esferas estadual ou federal, o processo administrativo municipal poderá 

ter seu regular prosseguimento;
III - no caso de julgamento procedente nas esferas estadual ou federal, o processo administrativo municipal será ar-
quivado, salvo se o valor a ser apurado em âmbito municipal for inferior à pena pecuniária estabelecida nas demais 
esferas, hipótese em que o processo seguirá seu curso para cobrança da diferença.
Artigo 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas, se necessário.
Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.499   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Institui a Semana Municipal da Educação, Tecnologia e Inovação no âmbito do Município de Araxá e dá outras providên-
cias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, através de proposição do vereador Wellington Alves Martins, com a Graça de 
Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Educação, Tecnologia e Inovação no Município de Araxá a ser celebrada anual-
mente no período de 17 a 23 de outubro de cada ano.
Parágrafo Único - Fica a Semana de Educação, Tecnologia e Inovação incluída anexa ao Calendário Ofi cial de Festas 
e Eventos do Município de Araxá, instituído pela Lei n.º 4.547, de 29 de dezembro de 2004.
Art. 2º - São os objetivos desta Semana:
I – Disseminar a cultura de inovação centrada no bem-estar humano e na solução dos problemas e necessidades dos 
cidadãos;
II – Promover a educação de qualidade, com metodologias de aprendizagem inovadoras que estimulem o comporta-
mento empreendedor, a autonomia, a ética e a geração de soluções de relevante impacto social;
III – Conscientizar acerca da importância da qualifi cação dos profi ssionais das áreas de educação e tecnologia, es-
pecialmente para os desafi os apresentados por novos modelos de educação, emprego, trabalho e geração de renda; 
IV – Promover o debate acerca da sustentabilidade na educação, aliada ao desenvolvimento tecnológico;
Art. 3º - A efetivação da “Semana Municipal de Educação, Tecnologia e Inovação” poderá fi car a cargo de órgãos 
competentes do Poder Executivo, em consonância com o Poder Legislativo, e em parceria com Centros Universitários, 
Escolas Técnicas, Centros Tecnológicos e demais entidades da Sociedade Civil e representativas do setor.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.500   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Declara de Utilidade Pública Municipal e dá outras providências
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores Raphael Rios de Oliveira e Maristela Aparecida 
Dutra, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reconhecida de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS DE ARAXÁ, 
devidamente inscrita no CNPJ n.º 36.328.454/0001-33, sediada à Rua Dom José Gaspar – N.º 311 – Centro – Araxá/
MG. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.501   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre as Práticas Integrativas Complementares (PICS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no MU-
NICÍPIO de Araxá/MG e da outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa da Vereadora Maristela Aparecida Dutra, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - As Práticas Integrativas e Complementares (PICs), implantadas em consonância com a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) devem, no âmbito do Município 
de Araxá/MG, servir como estratégia de aumento da resolutividade dos serviços de saúde pública visando o bem estar 
social e possibilitando os profi ssionais da área inserir diferentes abordagens preventivas e terapêuticas no tratamento 
de doenças.
Art. 2º - As PICs devem utilizar os conhecimentos e habilidades dos campos das ciências biológicas, naturais, humanas 
e das profi ssões regulamentadas, com incidência nas práticas previstas na PNPIC, sendo elas:
I - apiterapia;
II  - aromaterapia;
III – arteterapia;
IV – ayurveda;
V – biodança;
VI – bioenergética;
VII – constelação familiar;
VIII– cromoterapia;
IX – dança circular;
X – geoterapia;
XI – hipnoterapia;
XII – homeopatia;
XIII – imposição de mãos;
XIV – medicina antroposófi ca;
XV – medicina tradicional chinesa - acupuntura;
XVI – meditação;
XVII – musicoterapia;
XVIII – naturopatia;
XIX – osteopatia;
XX – ozonioterapia;
XXI – plantas medicinais - fi toterapia;
XXII – quiropraxia;
XXIII – refl exologia;
XXIV – reiki;
XXV – shantala;
XXVI – terapia comunitária integrativa;
XXVII – terapia de fl orais;
XXVIII – termalismo social - crenoterapia; e
XXIX – yoga.
Art. 3º - As PICs devem seguir as normas regulamentares das profi ssões a que estão vinculadas, sendo orientadas e 
supervisionadas por profi ssional com registro no respectivo conselho regional.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.502   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Altera a Lei Municipal nº 5.635, de 19 de novembro de 2009, que institui o Fundo Municipal de Habitação e cria o Con-
selho Municipal de Habitação - COMUHAB.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 13 da Lei Municipal nº 5.635, de 19 de novembro de 2009, passa a vigorar a seguinte redação:
“Art. 13. O Conselho Municipal de Habitação terá a seguinte composição:
I. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Ação Social;
II. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
III. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
IV. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;
V. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
VI. 02 (dois) representantes de Associações Comunitárias ou Movimentos Populares legalmente constituídos.”
VII. 01 (um) representante do CREA;
VIII. 01 (um) representante da COIND;
IX. 01 (um) representante do SINDUSCOM.”
Art. 2º - O artigo 17 da Lei Municipal nº 5.635, de 19 de novembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 – O Secretário Municipal de Ação Social será o Agente Executor do Fundo Municipal de Habitação.”
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.503   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Altera a Lei Municipal nº 5.508, de 01 de julho de 2009, que estabelece normas de proteção do patrimônio cultural do 
Município de Araxá.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alterados o caput e os incisos do artigo 5.º da Lei Municipal n.º 5.508/2009, que passam a vigorar a 
seguinte redação:
“Art. 5º. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural é composto de 18 membros efetivos e respectivos suplentes, 
com composição equilibrada de representantes de instituições públicas e da sociedade civil, e de pessoas com notória 
atuação na área cultural, da seguinte forma: 
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I. 03 (três) representantes da Fundação Cultural Calmon Barreto;
II. 01 (um) representante do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA);
III. 01 (um) representante da Secretaria de Serviços Urbanos;
IV.  01 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão; 
V. 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação; 
VI. 01 (um) representante do Corpo de Bombeiros Militar; 
VII. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;
VIII. 01 (um) representante da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Araxá; 
IX. 01 (um) representante da ACIA; 
X. 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Araxá;
XI.  01 (um) representante da Fundação Cultural de Araxá; 
XII. 02 (dois) representantes da comunidade, indicados pelo prefeito, entre pessoas de notório saber.
XIII. 02 (dois) representantes do Poder Legislativo, indicados pelo Presidente da Câmara Municipal de Araxá.”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.504   -   DE 22 DE ABRIL DE 2021

Revoga a Lei Municipal n.º 3.448 de 28 de dezembro de 1998 e o artigo 2.º da Lei Municipal n.º 4.336 de 06 de janeiro 
de 2004.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica revogada a Lei Municipal 3.448 de 28 de dezembro de 1998.
Art. 2º - Fica revogado artigo 2.º da Lei Municipal n.º 4.336 de 06 de janeiro de 2004.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ

ATA DA 55ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 
DO PLANALTO DE ARAXÁ – AMPLA.

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um (04/02/2021), às oito horas (8h), no auditório da Asso-
ciação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá - AMPLA, reuniram-se os Prefeitos dos Municípios As-
sociados a AMPLA, infra-assinados e demais autoridades conforme consta do livro de presença nº 01; para análise, 
apreciação e votação da seguinte ordem do dia: Projeto de Resolução n° 01/2021, da AMPLA, QUE AUTORIZA A AS-
SOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA) A CONCEDER   AUXÍLIO   
ALIMENTAÇÃO AOS SEUS EMPREGADOS E COLABORADORES; Projeto de Resolução n° 02/2021, da AMPLA, 
QUE AUTORIZA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA) A 
REALIZAR  CESSÃO DE EMPREGADOS, COLABORADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS À OUTROS EN-
TES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA; Projeto de Resolução n° 03/2021, da AMPLA, 
QUE INSTITUI O FUNDO DE PRONTO PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VUL-
TO NO AMBITO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA); 
Projeto de Resolução n° 04/2021, da AMPLA, QUE AUTORIZA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROR-
REGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA) A CELEBRAR CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ  (CIMPLA), PARA FINS DE CESSÃO DE RECURSOS HUMANOS 
E CORPO TÉCNICO, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA AMPLA; Projeto de Resolução n° 05/2021, da AMPLA, QUE 
AUTORIZA O REMANEJAMENTO, A TRANSPOSIÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DAS DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS  CONSTANTES  DA  LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021. Inicialmente, o Presidente da 
AMPLA, Sr. John Wercullis de Morais, deu boas vindas a todos os Prefeitos presentes na reunião e, em ato continuo, 
apresentou e esclareceu os Projetos de Resoluções n° 01, 02, 03, 04 e 05 de 2021, da AMPLA, que foram amplamente 
debatidos e, após, colocados para apreciação e votação, sendo todos aprovados por unanimidade pela Assembleia 
Geral. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente da AMPLA agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
reunião, da qual, eu João  Natal  Bernardes  lavrei a presente ata. Estavam presentes na reunião: Sr. John Wercullis 
de Morais, Prefeito de Pratinha e Presidente da AMPLA; Sra. Maura Assunção de Melo Pontes, Prefeita de Tapira e 
Vice-Presidente da AMPLA; Sr. Antônio Roberto Bergamasco, Prefeito de Perdizes e Segundo Vice-Presidente da AM-
PLA; Sr. Rafael Ferreira Silva, Prefeito de Pedrinópolis e Presidente do Conselho da AMPLA; Dra. Marlene Aparecida 
de Souza Silva, Prefeita de Ibiá e membro suplente do Conselho e o Sr. Rubens Magela da Silva (Robson Magela), 

Prefeito de Araxá e membro suplente do Conselho.

Sr. John Wercullis de Morais
Presidente da AMPLA

Prefeita de Tapira

Sra. Maura A. de Melo Pontes
Vice-Presidente da AMPLA

Prefeito de Pratinha

Sr. Antônio Roberto Bergamasco
Segundo Vice-Presidente da AMPLA

Prefeito de Perdizes

Sr. Rafael Ferreira Silva
Presidente do Conselho da AMPLA

Prefeito de Pedrinópolis

Dra. Marlene A. de Souza Silva
Membra suplente do Conselho

Prefeita de Ibiá

Sr. Rubens Magela da Silva
Membro suplente do Conselho

Prefeito de Araxá

João Natal Bernardes
Secretário Executivo

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

PORTARIA Nº 30 – DE 16 DE ABRIL DE 2.021
Nomeia membros da COMISSÃO EXAMINADORA DE PROCESSO SELETIVO da Fundação da Criança e do Adoles-
cente de Araxá.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais e de acordo com a lei nº 6.113/2011 resolve:
Art. 1º. Ficam nomeados como membros da Comissão Examinadora de Processo Seletivo da Fundação da Criança e 
do Adolescente de Araxá:
MEMBROS:
I - Mariana de Oliveira Batista Gomide Alves – representando a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá
II - Milton Neres de Resende Júnior – representando o Grupo de Apoio à Adoção - GAA
III - Simone Araújo Rezende – representando o Setor Psicossocial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais / comarca 
de Araxá
IV - Cristiane Mirza Pereira– representando a Secretaria Municipal de Ação Social
V - Pedro Meirelles Ganime – representando o Conselho de Assistência Social
APOIO TÉCNICO:
Evelyn Cristina da Silva Vilaça – Psicóloga e servidora pública do município de Araxá

Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de abril de 2.021, revogando 
quaisquer portarias anteriores com essa incompatíveis.

TACIANA PINTO DE ALMEIDA
Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 01/2021/FCAA – ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA OS CARGOS DE COORDENAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE APOIO DO PROJE-

TO REFAZENDO SONHOS / MODALIDADE FAMÍLIA ACOLHEDORA – MUNICÍPIO DE ARAXÁ – MG.
O Município de Araxá, por intermédio da FCAA – Fundação da Criança e do Adolescente, fundação pública de direito 
público, com sede à Rua da Bomba nº 100, bairro Leda Barcelos, no município de Araxá, torna pública a abertura 
das inscrições no período de 26/04/21 a 30/04/21, e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo 
Simplifi cado para preenchimento das vagas para os cargos de Coordenador, Auxiliar Administrativo, Assistente Social, 
Psicólogo, Advogado e Pedagogo do Projeto Refazendo Sonhos, custeado com recursos do Fundo da Infância e da 
Adolescência (FIA) por doze meses, conforme informações abaixo:

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. O presente processo seletivo ocorrerá no âmbito do Município de Araxá, sendo coordenado pela Fundação da 
Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA).
1.2. A seleção constará duas etapas:
1ª Etapa: seleção de currículos e títulos, de caráter eliminatório;
2ª Etapa: Entrevista, de caráter eliminatório e classifi catório. 
1.3.  Este Processo Seletivo reger-se-á, em todas as suas etapas, pelas normas constantes neste Edital, publicado no 
Diário Ofi cial do Município de Araxá e afi xado nos seguintes locais: 
- FCAA – FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ
RUA DA BOMBA, Nº 100, LEDA BARCELOS.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ (CENTRO ADMINISTRATIVO) AV. JOAO PAULO II, Nº 1300, CENTRO.
- SITE DA PREFEITURA: www.araxa.mg.gov.br
1.4. O presente Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade de comissão examinadora de processo sele-
tivo (CEPS), cujos membros titulares e suplentes serão nomeados por portaria da Fundação da Criança e do Adoles-
cente de Araxá, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO 
PLANALTO DE ARAXÁ – CIMPLA.

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um (04/02/2021), às oito horas e trinta minutos (8h30min), 
no auditório da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá - AMPLA, reuniram-se os Prefeitos 
dos Municípios Consorciados ao CIMPLA, infra-assinados e demais autoridades conforme consta do livro de pre-
sença nº 01; para análise, apreciação e votação da seguinte ordem do dia: Projeto de Resolução n° 01/2021, do 
CIMPLA, QUE AUTORIZA O REMANEJAMENTO, A TRANSPOSIÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DAS 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  CONSTANTES  DA  LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021; Projeto de Res-
olução n° 02/2021, do CIMPLA, QUE INCLUI O INCISO XVIII, NO ARTIGO 80 E, O ARTIGO 93-A, NO ESTATUTO 
DO CIMPLA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ; Projeto de Res-
olução n° 03/2021, do CIMPLA, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A EMPREGADO CEDIDO AO 
CIMPLA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ), PELA AMPLA (ASSO-
CIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ); Projeto de Resolução n° 04/2021, 
do CIMPLA, QUE AUTORIZA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ 
(CIMPLA) A CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SEUS EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS, CONTRAT-
ADOS  E  COMISSIONADOS,  CONFORME  JÁ  REALIZADO NOS ANOS PRETERITOS; Projeto de Resolução n° 
05/2021, do CIMPLA, QUE INSTITUI O FUNDO DE PRONTO PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS 
DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE  
ARAXÁ (CIMPLA); Projeto de Resolução n° 06/2021, do CIMPLA, QUE AUTORIZA O CONSÓRCIO INTERMUNIC-
IPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ (CIMPLA) A CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA), PARA  FINS  DE  UTILIZAÇÃO  DOS  
RECURSOS  HUMANOS  E  CORPO TÉCNICO, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA AMPLA. Inicialmente, o Presidente, 
Sr. John Wercullis de Morais, deu boas vindas a todos os Prefeitos presentes na reunião e, em ato continuo, apresen-
tou e esclareceu os Projetos de Resoluções n° 01, 02, 03, 04, 05 e 06, de 2021, do CIMPLA, que foram amplamente 
debatidos e, após, colocados para apreciação e votação, sendo todos aprovados por unanimidade pela Assembleia 
Geral. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente do CIMPLA agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
a reunião, da qual, eu João Natal Bernardes  lavrei a presente ata. Estavam presentes na reunião: Sr. John Wercullis 
de Morais, Prefeito de Pratinha e Presidente do CIMPLA; Sra. Maura Assunção de Melo Pontes, Prefeita de Tapira e 
Vice-Presidente do CIMPLA; Sr. Antônio Roberto Bergamasco, Prefeito de Perdizes e Segundo Vice-Presidente do 
CIMPLA; Sr. Rafael Ferreira Silva, Prefeito de Pedrinópolis e Presidente do Conselho do CIMPLA; Dra. Marlene Apare-
cida de Souza Silva, Prefeita de Ibiá e membro suplente do Conselho e o Sr. Rubens Magela da Silva (Robson Magela), 
Prefeito de Araxá e membro suplente do Conselho.

Sr. John Wercullis de Morais
Presidente do CIMPLA

Prefeito de Pratinha

Sra. Maura A. de Melo Pontes
Vice-Presidente do CIMPLA

Prefeita de Tapira

Sr. Antônio Roberto Bergamasco
Segundo Vice-Presidente do CIMPLA

Prefeito de Perdizes

Sr. Rafael Ferreira Silva
Presidente do Conselho do CIMPLA

Prefeito de Pedrinópolis

Dra. Marlene A. de Souza Silva
Membro suplente do Conselho

Prefeita de Ibiá

Sr. Rubens Magela da Silva
Membro suplente do Conselho

Prefeito de Araxá

João Natal Bernardes
Diretor Executivo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 07 de 2021

Nomeia servidor para ocupar cargo de provimento em comissão no Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto 
de Araxá – CIMPLA e da outras providências.
O Presidente do CIMPLA - Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá, no uso de suas atribuições 
legais especialmente as previstas Cláusula Décima Primeira, do Contrato de Consórcio, RESOLVE: 
Art. 1° - Fica nomeado para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador do Consórcio, na área de 
licitação e compras do CIMPLA o Sr. Eder Eleutério Flores.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Araxá, 01 de abril de 2021.

John Wercollis de Morais
Presidente do CIMPLA
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1.5. Não poderão participar do processo seletivo: servidores ou funcionários contratados da Fundação da Criança e 
do Adolescente de Araxá e parentes consanguíneos ou afi ns, até o segundo grau, inclusive, de qualquer dos membros 
da Comissão.

2. DAS ATRIBUIÇÕES PARA EFEITO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. SÃO ATRIBUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ:
I. Compor, antes do início das inscrições, a Comissão do Processo Seletivo que irá acompanhar o processo seletivo 
até a fi nalização do mesmo; 
II. Coordenar, executar e orientar o processo seletivo para a contratação dos profi ssionais;
2.2. SÃO ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO: 
I. Acompanhar e executar o processo seletivo, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital;
II. Proceder à convocação dos candidatos em conformidade com as vagas disponíveis; 
III. Receber e conferir a documentação do candidato, em conformidade com o descrito no processo de inscrição, no 
ato da convocação;
IV. Divulgar as inscrições Deferidas do Processo Seletivo Simplifi cado nº 01/2021/FCAA;
V. Divulgar as inscrições Indeferidas no Processo Seletivo Simplifi cado nº 01/2021/FCAA.
A divulgação dos resultados ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão de cada etapa,  no site da Prefeitura 
De Araxá - https://www.araxa.mg.gov.br/- e na sede da Fundação da Criança e do Adolescente De Araxá. Os resultados 
também serão divulgados no Diário Ofi cial do Município de Araxá.

3. DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSSO SELETIVO
3.1. 01 (um) membro da Equipe Técnica do Judiciário; 01 (um) membro do Conselho Municipal de Assistência Social; 
01 (um) membro da Secretaria de Ação e Promoção Social; 01 (um) membro da Fundação da Criança e do Adolescen-
te e 01 (um) membro do Grupo de Apoio à Adoção de Araxá “Aquecendo Vidas”.
3.1. Havendo necessidade, a Presidência da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá poderá designar outros 
servidores para auxiliar a Comissão.
3.2. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá contará com a assessoria do seu Departamento Jurídico para 
auxiliar nos trabalhos executados pela Comissão. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO E DAS VAGAS
4.1 NÚMERO DE VAGAS: 06 (seis), sendo 01 (uma) para portador de necessidades especiais.
4.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO
As principais características do cargo a que se refere este Edital são as estabelecidas a seguir:

Cargo Função / Atribuição N°
VAGAS Escolaridade Carga 

Horária
Venci-

mentos

Coordenador

- Gerir e supervisionar o funcionamento do Projeto Refazendo Sonhos, planejando, implementando, monitorando e 
avaliando as ações. 
 - Organizar a divulgação, mobilização e a capacitação continuada das famílias guardiãs e da equipe. 
- Organizar as informações das crianças, adolescentes e respectivas famílias de origem, extensa e acolhedora. 
- Aplicar as diretrizes de políticas de assistência social no âmbito do Projeto. 
- Organizar o processo de seleção, contratação de pessoal e procedimentos administrativos de gestão dos recursos 
humanos do serviço. 
- Articular com a rede de serviços e com o Sistema de Garantias de Direitos ações para proteção e promoção dos direitos 
das crianças e adolescentes em acolhimento familiar. 
- Apresentar a prestação de contas do Projeto Refazendo Sonhos, nos moldes exigidos pela legislação regente. 
- Acompanhar o pagamento da bolsa auxílio às famílias guardiãs e a prestação de contas em conformidade com o PPP. 
- Realizar reuniões periódicas com a equipe técnica para discussão dos casos e avaliação das atividades desenvolvidas. 
- Elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, o Projeto Político-Pedagógico do Serviço – PPP. 
- Participar das audiências, quando requisitado pelo juízo competente. 
- Cumprir as obrigações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação pertinente. 
- Desenvolver outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência. 
- Observar as normas de segurança, qualidade, proteção, cordialidade e ética profi ssional no desempenho de suas 
funções.

01
Ensino superior nas áreas de 

Serviço Social; Psicologia; 
Pedagogia; e/ou Direito.

40hs/ 
semanais

R$ 
3.200,00

Auxiliar
Administrativo

- Desempenhar todas as atividades de apoio à gestão administrativa;
- Apoiar nas áreas de recursos humanos, administração, compras e logística;
- Recepcionar, agendar atendimento, entrevistas para as ações próprias do serviço;
- Organizar, catalogar, processar e conservar documentos, cumprindo todo o procedimento administrativo necessário;
- Controlar estoque e patrimônio;
- Apoiar na organização e no processamento dos convênios, contratos, acordos ou ajustes com as entidades e/ou 
organizações;
- Observar as normas de segurança, qualidade, proteção, cordialidade e ética profi ssional no desempenho de suas 
funções.

01 Ensino médio 40hs/ 
semanais

R$ 
1.800,00

Advogado

- Articular-se permanentemente com a Vara da Infância e Juventude, Ministério Público e Defensoria Pública e outros 
órgãos e serviços públicos, visando agilidade nos procedimentos e melhor encaminhamento às crianças e adolescentes;
- Apoio na capacitação e acompanhamento das famílias acolhedoras;
- Elaboração, em conjunto com o/a coordenador(a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço;
- Elaborar e acompanhar do Plano Individual de Atendimento – PIA, para cada criança e adolescente em acolhimento 
familiar. 
- Apresentar relatório técnico, no mínimo a cada 03 (três) meses, à autoridade judiciária descrevendo a situação de cada 
criança e adolescente, emitindo parecer considerando: 
a) a possibilidade de reintegração familiar. 
b) a necessidade de aplicação de novas medidas. 
c) a necessidade de destituição do poder familiar e preparação para adoção, quando esgotados os recursos de ma-
nutenção na família de origem ou extensa.
- Garantir prazos estabelecidos na sentença em relação ao envio de relatórios circunstanciados, de avaliação de medida 
e outros necessários;
- Organização das informações processuais das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário 
individual.
- Avaliar, selecionar, capacitar, acolher, acompanhar e supervisionar as famílias acolhedoras. 
- Organizar as informações de cada caso atendido, na forma de prontuário individual. 
- Articular com a rede de serviços e Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, ações para proteção 
e promoção dos direitos das crianças e adolescentes em acolhimento familiar. 
- Realizar a preparação e o acompanhamento psicossocial das crianças, dos adolescentes e das famílias de origem e 
extensa com vistas à reintegração familiar. 
- Realizar o planejamento, preparação e acompanhamento das crianças e adolescentes, nos casos de transferência 
para outra modalidade de acolhimento. 

01 Ensino superior direito inscrito 
na OAB

20hs/
semanais

R$ 
1.650,00

Assistente
Social

- Encaminhar, discutir e planejar, em conjunto com outros atores do Sistema de Garantia de Direitos, as intervenções 
necessárias ao acompanhamento das crianças, adolescentes e suas famílias de origem e extensa. 
- Elaborar e acompanhar do Plano Individual de Atendimento – PIA, para cada criança e adolescente em acolhimento 
familiar. 
- Apresentar relatório técnico, no mínimo a cada 03 (três) meses, à autoridade judiciária descrevendo a situação de cada 
criança e adolescente, emitindo parecer considerando: 
a) a possibilidade de reintegração familiar. 
b) a necessidade de aplicação de novas medidas. 
c) a necessidade de destituição do poder familiar e preparação para adoção, quando esgotados os recursos de ma-
nutenção na família de origem ou extensa.
- Preparar a criança e o adolescente, bem como a família acolhedora para o desligamento. 
- Mediar o processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem, extensa ou 
substituta. 
- Monitorar as visitas entre crianças, adolescentes à família de origem, extensa ou substituta. 
- Inserir e manter atualizadas as informações da criança e do adolescente em Sistema de Informações de Atendimento, 
ou equivalente, para registro contínuo, recuperação de dados e monitoramento do desempenho do serviço. 
- Desenvolver outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência. 
- Cumprir as obrigações previstas nesta Lei, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação pertinente. 
- Observar as normas de segurança, qualidade, proteção, cordialidade e ética profi ssional no desempenho de suas 
funções.

Ensino superior serviço social e 
registro no CRESS

30hs/ 
semanais

R$ 
2.500,00

Pedagogo

- Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelas famílias acolhedoras;
- Apoio na capacitação e acompanhamento das famílias acolhedoras;
- Elaboração, em conjunto com o/a coordenador(a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço;
- Elaborar e acompanhar do Plano Individual de Atendimento – PIA, para cada criança e adolescente em acolhimento 
familiar. 
- Apresentar relatório técnico, no mínimo a cada 03 (três) meses, à autoridade judiciária descrevendo a situação de cada 
criança e adolescente, emitindo parecer considerando: 
a) a possibilidade de reintegração familiar. 
b) a necessidade de aplicação de novas medidas. 
c) a necessidade de destituição do poder familiar e preparação para adoção, quando esgotados os recursos de ma-
nutenção na família de origem ou extensa.
- Mediação, em parceria com a família acolhedora, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do 
vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso;
- Organização das informações escolares das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário 
individual.

01 Ensino superior pedagogia 20hs/
semanais

R$ 
1.650,00

Psicólogo

- Avaliar, selecionar, capacitar, acolher, acompanhar e supervisionar as famílias acolhedoras. 
- Organizar as informações de cada caso atendido, na forma de prontuário individual. 
- Articular com a rede de serviços e Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, ações para proteção 
e promoção dos direitos das crianças e adolescentes em acolhimento familiar. 
- Realizar a preparação e o acompanhamento psicossocial das crianças, dos adolescentes e das famílias de origem e 
extensa com vistas à reintegração familiar. 
- Realizar o planejamento, preparação e acompanhamento das crianças e adolescentes, nos casos de transferência 
para outra modalidade de acolhimento. 
- Encaminhar, discutir e planejar, em conjunto com outros atores do Sistema de Garantia de Direitos, as intervenções 
necessárias ao acompanhamento das crianças, adolescentes e suas famílias de origem e extensa. 
- Elaborar e acompanhar do Plano Individual de Atendimento – PIA, para cada criança e adolescente em acolhimento 
familiar. 
- Apresentar relatório técnico, no mínimo a cada 03 (três) meses, à autoridade judiciária descrevendo a situação de cada 
criança e adolescente, emitindo parecer considerando: 
a) a possibilidade de reintegração familiar. 
b) a necessidade de aplicação de novas medidas. 
c) a necessidade de destituição do poder familiar e preparação para adoção, quando esgotados os recursos de ma-
nutenção na família de origem ou extensa.
- Preparar a criança e o adolescente, bem como a família acolhedora para o desligamento. 
- Mediar o processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem, extensa ou 
substituta. 
- Monitorar as visitas entre crianças, adolescentes à família de origem, extensa ou substituta. 
- Inserir e manter atualizadas as informações da criança e do adolescente em Sistema de Informações de Atendimento, 
ou equivalente, para registro contínuo, recuperação de dados e monitoramento do desempenho do serviço. 
- Desenvolver outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência. 
- Cumprir as obrigações previstas nesta Lei, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação pertinente. 
- Observar as normas de segurança, qualidade, proteção, cordialidade e ética profi ssional no desempenho de suas 
funções.

01 Ensino superior psicologia e 
registro no CRP

30hs/
semanais

R$ 
2.500,00

4.3. REGIME JURIDICO: Função pública e contrato de prestação de serviços por tempo determinado, com recolhimen-
to de INSS e pagamento de abono natalino no mês de dezembro de 2021. 
4.4. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
4.4.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais serão reservadas 5% (cinco por cento) do total das vagas 
oferecidas, (sendo 01 vaga neste caso), desprezadas as frações, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constitu-
ição Federal em conformidade com o Decreto 8.144/2017 e desde que a defi ciência não seja incompatível com as 
atribuições do cargo, conforme art. 25 da Lei municipal nº 3922/2001.
4.5. No ato da inscrição os candidatos deverão declarar a defi ciência de que são portadores e se necessitam de 
condições especiais para realização da entrevista.
4.6. Ressalvadas as disposições especiais desta seção, os candidatos com defi ciência participarão deste Processo de 
Seleção Pública em iguais condições com os demais candidatos no que tange aos critérios de avaliação e aprovação, 
à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência da Seleção Pública.

5. DA SELEÇÃO
O PROCESSO SELETIVO CONSTARÁ DE 02 (DUAS) ETAPAS: 

1ª ETAPA – Análise Curricular – caráter eliminatório;
2ª ETAPA - Entrevista– caráter eliminatório e classifi catório;
5.1. A INSCRIÇÃO
5.1.1. A inscrição do candidato implicará na ciência e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5.1.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail: refazendosonhos2021@gmail.com, com aten-
dimento das seguintes providências:
• O assunto do e-mail deve ser nomeado como “Edital 01/2021/FCAA – Inscrição”;
• Como anexo ao e-mail o candidato deve enviar: 
a) a fi cha de cadastro, conforme modelo anexo a este edital, preenchida, assinada e digitalizada em formato PDF;
b) Currículo profi ssional, digitalizado em formato PDF;
c) Documento pessoal com foto e comprovante de escolaridade, digitalizados em formato PDF;
d) Cursos, Comprovação da experiência de atuação na área e Títulos, digitalizados em formato PDF.
5.1.3.  As inscrições fi cam abertas a partir das 07hs do dia 26/04/2019 até às 23h 59min do dia 30/04/2021 (horário 
local).
A Comissão de Processo Seletivo não se responsabiliza, quando os motivos de ordem técnica não lhe forem im-
putáveis, por inscrições ou recursos não recebidos por falhas de comunicação; provocados por congestionamento das 
linhas de comunicação; falhas de impressão; problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candida-
tos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência de dados.
O descumprimento das instruções para inscrição implicará em sua não realização. 
Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de alteração de informações prestadas de forma errada depois de efetuada 
a inscrição.
5.1.4. São requisitos para a participação nas etapas do processo seletivo e eventual contratação:
a) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição ou encerramento das inscrições; 
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; 
c) Estar quite com obrigações eleitorais; 
d) Quando do sexo masculino, ter documento que comprove estar em dia com as obrigações militares; 
e) Preencher as condições legais e acadêmicas para o desempenho do cargo/função conforme especifi cado no edital. 
5.2. PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS
5.2.1. Os currículos e títulos dos candidatos cujas inscrições constarem como deferidas serão analisados pela 
Comissão de Processo Seletivo; a análise curricular consistirá em etapa de caráter eliminatório. 
5.2.2 DOS TÍTULOS
Os candidatos aprovados deverão entregar os títulos no dia da Avaliação de Competência (levar cópia e original para 
conferência);
Quadro de títulos – (20 pontos)

Curso de Aperfeiçoamento
Certifi cado ou comprovante de participação de 
curso na área pretendida, com carga horária 

mínima de 40hs

02 (dois) pontos para cada curso 
de 40hs e máximo de 03 (três) 

cursos 
Máximo 06 (seis) pontos.

Experiência Profi ssional

Certidão de Tempo de Serviço, Registro de 
Contrato de Trabalho na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social – CTPS (com data de ad-
missão e rescisão), Contrato de Trabalho ou 

equivalente na área pretendida.

02 (dois) pontos para cada 06 
meses. Máximo de 24 (vinte e 

quatro) meses
Máximo 08 (oito) pontos.

Especialização Pós Graduação – Especialização, Mestrado e/
ou Doutorado, coerentes com a área pretendida

03 (três) pontos por especial-
ização. Máximo 02 (duas) espe-

cializações.
Máximo 06 (seis) pontos.

5.2.3. O resultado da primeira etapa será divulgado no prazo e da forma previstos no edital. 
5.3. SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA 
5.3.1. Esta etapa tem caráter eliminatório e classifi catório e terá por objetivo avaliar habilidades, bem como competên-
cias comportamentais referentes à iniciativa, trabalho em equipe, organização, comunicação, conhecimento da função 
e fl exibilidade necessárias para atuação nos cargos com suas respectivas funções.
5.3.2. Esta etapa será realizada entre os dias 03/05/2021 e 06/05/2021, mediante entrevista por chamada de vídeo, 
com agendamento prévio encaminhado aos candidatos via email ou outro meio idôneo de comunicação.
5.3.3. O candidato será informado do agendamento da entrevista com o prazo antecedente mínimo de 24 (vinte e 
quatro) horas.
5.3.4. O candidato que na avaliação da segunda etapa (5.4) não atender aos requisitos estabelecidos para a função 
citados no item 5.4.1 será eliminado do processo seletivo. 
5.3.5. O resultado da primeira etapa será divulgado no prazo e da forma previstos no edital.  

6. RECURSOS
6.1. Caberá interposição de recurso, até dois dias úteis após a apresentação do resultado fi nal de cada etapa. 
6.2. Os recursos mencionados deste Edital serão encaminhados à Comissão Organizadora do Processo Seletivo para 
análise e julgamento por meio de protocolo presencial na sede da FCAA ou encaminhamento para o e-mail: refazen-
dosonhos2021@gmail.com, desde que, nesse último caso, a peça de recurso seja assinada pelo recorrente e enviada 
por meio de anexo digitalizado em formato PDF. 
6.3. Os recursos devem seguir as seguintes determinações: 
a) Serem elaborados com argumentação lógica, consistente. 
b) Indicar claramente o motivo do recurso. 
c) Não serão aceitos recursos coletivos. 
6.4. Serão indeferidos os recursos que: 
a) Não estiverem devidamente fundamentados. 
b) Forem encaminhados via fax, telegrama, ou fora do prazo defi nido. 
c) A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no endereço eletrônico www.araxa.
mg.gov.br e na sede da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.
6.5. Após análise dos recursos, será publicada a decisão no endereço eletrônico; www.araxa.mg.gov.br e na sede da 
Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.
6.6. Não haverá reapreciação de recursos. 
6.7. Não será permitida ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação e / ou a substituição de docu-
mentos durante ou após os períodos recursais previstos neste Edital. 
6.8. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
6.9. A FCAA não se responsabiliza, quando os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis, por recursos não 
recebidos por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, problemas de ordem técnica nos 
computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos 
dados. 
6.10. Não serão aceitos recursos para correção de informações prestadas erroneamente pelo candidato.
6.11. Após todo o processo de recursos e divulgação fi nal do resultado, todo o expediente do processo seletivo e re-
spectiva documentação fi carão arquivados pelo prazo de quatro anos, ao fi nal do qual serão descartados.

7. CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 O resultado fi nal será obtido através da aprovação em todas as etapas do processo seletivo.
7.2. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado fi nal do processo seletivo será publicado no dia 10/05/2021 nos seguintes locais:
• Na sede da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá;
• No Diário Ofi cial do Município de Araxá e;
• no site: www.araxa.mg.gov.br

8. DA CONTRATAÇÃO
8.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classifi cação dos candidatos aprovados, ob-
servada a necessidade da Administração Pública. 
8.2. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito garantido à contratação, mas esta, quando se fi zer, respeitará 
a ordem de classifi cação fi nal.
8.3. A convocação para contratação será realizada por meio de divulgação no seguinte endereço:
• Convocação do candidato por correspondência eletrônica (e-mail);
• Publicação no Diário Ofi cial do Município de Araxá;
• E caso necessário, outro meio idôneo de comunicação, a critério da Comissão de Processo Seletivo, justifi cadamente.
8.4. O candidato que não comparecer na data estipulada na convocação para contratação estará eliminado do Pro-
cesso Seletivo. 
8.5. Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar os seguintes documentos: 
• Carteira de Trabalho; 
• 02 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais; 
• Certidão de antecedentes cíveis e criminais da Justiça Estadual do(s) Estado(s) no qual reside ou residiu o candidato 
nos últimos 05 (cinco) anos e certidão de antecedentes da Polícia Civil, nos mesmos moldes.
8.6. Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar cópia simples dos seguintes documentos de contratação 
(com frente e verso legíveis):
• RG;
• CPF;
• PIS / PASEP;
• Título de Eleitor e comprovante de última votação; 
• Certifi cado de Reservista; 
• Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de Desquite; 
• Comprovante de escolaridade, diploma e comprovante de título que tenha sido registrado no currículo;
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• Carteira, registro ou equivalente de inscrição em entidade de classe;
• Certidão de Nascimento fi lhos menor de 21 anos; 
• Comprovante de matrícula Escolar fi lhos de até 14 anos; 
• Comprovante de endereço.
ARAXÁ, 23 DE ABRIL DE 2021.

TACIANA PINTO DE ALMEIDA
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

ANEXO I
Ficha de Inscrição para o Processo Seletivo Simplifi cado para o Projeto Refazendo Sonhos

Nome do Candidato: 
Sexo: ( ) M ( ) F   Data de nascimento: 
RG:    CPF:     PIS: 
Nome da mãe: 

Endereço:      N°:  Complemento: Bairro:   C i -
dade:    UF:   CEP: 
Telefone residencial:   Telefone comercial: 
Telefone celular:    E-mail: 
Área de Conhecimento: 
Número do registro profi ssional:
Titulação: (  ) cursos;  (  ) experiência profi ssional;
( )especialização; ( )mestrado;( )doutorado.
Cargo pretendido:
(  ) Coordenador;  (  ) Auxiliar Administrativo; 
(  ) Advogado;   (  ) Assistente Social;  
(  ) Psicólogo;  (  ) Pedagogo.
Informações Adicionais:
1. Candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no requerimento de inscrição, 
arcando com as consequências de eventuais erros e/ou do não preenchimento de qualquer campo daquele campo;
2. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental fora do prazo de inscrição.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ torna público extrato de contrato Pregão Presencial 
08.001/2021, para contratação de serviços técnicos profi ssionais de assessoria e consultoria nas áreas orça-
mentária, contábil e fi nanceira para atender as necessidades da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, 

celebrado com Desirée Miranda Braga no valor de R$ 66.000,00. Vigência: 06/04/2021 a 05/04/2022. Cynthia 

Rocha Verçosa, Presidente - 05/04/2021.

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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ARIANA PAMELA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.055.0342.001, 
localizado na RUA ROSANGELA MOURA BARRETO, 15, Bairro MAX NEUMANN I, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 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, CARLOS ANDREIA BORGES E OUTRO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.C2.03.160.0013.001, localizado na RUA SANTO ANTONIO, 1315, Bairro NOVO 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, 
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 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 presente edital, 
EDGAR ALVES RIBEIRO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.04.348.0108.001, 
localizado na RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS, 135, Bairro JARDIM PRIMAVERA II, 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 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 ten-
do em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente ed-
ital, JEFERSON DE SOUZA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.420.0152.001, 
localizado na RUA DENTISTA ATHAIDE ARAUJO, 465, 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 autuação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, JOAO JERONIMO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C2.04.009.0410.001 E 
0419, localizado na RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO, 92 E 98, Bairro SANTA TEREZINHA, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 
151, 37 E 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, PAULO MARCOS NESRALLA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.01.140.0255.001, localizado na RUA ANTONIO DIMAS, 180, Bairro ALVORADA, 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 46 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, RAFAELA CRISTINA DA COSTA E PAULA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.076.0096.001, localizado na RUA UBALDINA VIEIRA MENDES, 210, Bairro MAX NEUMANN 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 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, SINESIO FLAVIO DE CARVALHO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.447.0460.001, localizado na RUA CHICO BRUNO, 25, Bairro PORTAL CAMBURI, 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 autuação por infração ao artigo 151 
E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SMFPG Nº 01/2021
Estabelece novo regramento sobre a folha de frequência individual e o relatório mensal de frequência dos servidores 
municipais.
O Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas 
pela Lei Municipal nº 7.488, de 17 de março de 2021, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executi-
vo Municipal e dá outras providências, e em observância às competências delegadas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
pelo Decreto nº 077, de 20 de janeiro de 2021; 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e padronizar o procedimento referente às folhas de frequência in-
dividual e ao relatório de frequência dos servidores lotados nos diversos órgãos da Administração Municipal, com 
a fi nalidade de ordenar o serviço público com observância dos princípios da efi ciência, transparência e moralidade 
administrativa,
RESOLVE:
Art. 1º- As folhas de frequências individuais dos servidores municipais e os relatórios mensais de frequências emitidos 
pelas Secretarias Municipais deverão ser entregues até o 15º (décimo quinto) do mês de referência no Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, a fi m de viabilizar a inclusão das 
informações no sistema da folha de pagamento dos servidores, sendo que as frequências de cada servidor deverão 
ser assinaladas entre décimo dia do mês de referência e o décimo dia do mês subsequente, com início em 10 de abril 
de 2021 a 10 de maio de 2021, e assim sucessivamente. 
§ 1º - O envio das folhas de frequências individuais dos servidores municipais e dos relatórios mensais de frequências 
em data posterior ao 15º (décimo quinto) dia do mês de referência não será considerado válido e acarretará a sus-

pensão do pagamento dos vencimentos do servidor no mês de referência.
§ 2º- Excepcionalmente, no mês de abril de 2021, deverão ser entregues ao Departamento de Recursos Humanos 
duas folhas de frequências individuais para cada servidor e dois relatórios de frequências pelas Secretarias Municipais, 
sendo uma assinalada pelo servidor entre o dia 1º de abril e o dia 09 de abril, e outra assinalada entre o dia 10 de abril 
e 10 de maio de 2021, com as devidas adaptações da nova folha de frequência individual padrão elaborada e fornecida 
pelo Departamento de  Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.    
Art. 2º - Para aferição da validade das folhas de frequências individuais dos servidores são indispensáveis a assinatura 
do servidor em cada dia trabalhado e da chefi a imediata do órgão em local próprio e reservado no documento, com 
indicação pelo servidor da jornada de trabalho realmente realizada, com intervalo de almoço e descanso, indicando as 
horas extras eventualmente realizadas pelo servidor no mês. 
Parágrafo Único - As frequências que não estiverem em conformidade com as instruções desta Portaria serão devolvi-
das ao chefe do órgão responsável para a devida correção. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2021. 

ARNILDO ANTÔNIO MORAIS
Secretário Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

FRANCISCO LAMARTINE LEITÃO JÚNIOR
Superintendente de Administração


