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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 379 Sexta, 07 maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.045/2021. 
Processo 057.  Objeto: Aquisição de materiais hospitalares descartáveis e álcool para atender as unidades da Sec-
retaria Municipal de Saúde de Araxá-MG no enfretamento da pandemia ocasionada pelo COVID-19. O Município 
de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de o processo licitatório ter sido suspenso para readequação 
técnica do Edital, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 07/05/2021 à partir das 17:00 
horas até 21/05/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 
dia 21/05/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Sessão Continuidade de Licitação. Pregão Eletrônico 
09.046/2021. Processo 059.   Objeto: Aquisição de concentradores de oxigênio com nebulização para atendimento 
de pacientes usuários do SUS através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG. Em virtude da suspensão 
do processo licitatório em epígrafe, fi ca designada a nova data para a sessão de continuidade de Licitação para o 
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. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Mauro Marcos da Rocha Júnior, Pregoeiro, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.062/2021. Processo 079.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de oxímetros de pulso que serão utilizados no monitoramento dos 
pacientes contaminados pelo vírus Covid – 19, usuários do SUS atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, através 
da Secretaria Municipal de Saúde. Acolhimento das propostas 07/05/2021 a partir das 17:00 horas até 21/05/2021 
às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 21/05/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.063/2021. Processo 080.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de peças para a manutenção corretiva da frota da linha pesada que 
atende as secretarias municipais de Desenvolvimento Rural e Serviços Urbanos do Município de Araxá-MG. Acolhi-
mento das propostas 07/05/2021 à partir das 17:00 horas até 21/05/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de 
Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 21/05/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.
com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela Silva, Pre-
feito Municipal, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.064/2021. Processo 081.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de fraldas descartáveis infantis para fornecimento aos pacientes 
atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde Araxá-MG Através da Câmara Técnica em Saúde. Acolhimento das 
propostas 07/05/2021 à partir das 17:00 horas até 24/05/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços 
e Início da sessão de disputa de preços dia 24/05/2021 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.
br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.065/2021. Processo 082.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de veículos 0 km tipo furgão, com refrigeração no compartimento e 
carga, para atender no transporte de vacina, em atendimento ao plano de contingência Municipal de Vacinação contra 
a COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 07/05/2021 à partir 
das 17:00 horas até 25/05/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços dia 25/05/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 
07/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico nº 09.066/2021. Processo 
081. O Município de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 09.066/2021, destinado contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação 
de van de passageiros, para realização de viagens intermunicipais/interestaduais de pacientes usuários do SUS, 
em tratamento fora do Município de Araxá-MG. A sessão pública destinada a realização do referido certame dar-
se-á no dia 20/05/2021 ás 08h30min. O edital na íntegra encontra 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 
07/05/2021. Demais informações pelo telefone (34) 3691-7082 – (34) 3662-2506. Araxá-MG, 06/05/2021. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.067/2021. Processo 084.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de peças para manutenção do caminhão Iveco Tector 310E-28 ano 
2017/2018 que atende aos serviços das estradas vicinais através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. 
Acolhimento das propostas 07/05/2021 à partir das 17:00 horas até 25/05/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propos-
tas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 25/05/2021 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 nos sites: w.w.w.lici-
tanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, 
Prefeito Municipal, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.068/2021. Processo 085.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de melhorador em pó, para fabricação de pães na Padaria Municipal 
da Prefeitura de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 07/05/2021 a partir das 17:00 horas até 26/05/2021 às 14:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 26/05/2021 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 di-
sponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.069/2021. Processo 087.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de peças para a manutenção do caminhão Munck M-BENZ 1660 
ano 2005 placa HEU – 1343 que atende as atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de 
Araxá-MG, conforme especifi cações e descrições técnicas constantes deste Termo de Referência. Acolhimento das 
propostas 07/05/2021 a partir das 17:00 horas até 24/05/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços 
e Início da sessão de disputa de preços dia 24/05/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.com.
br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.070/2021. Processo 088.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de limpeza automotiva (desengraxante alcalino, sham-
poo automotivo e ativado concentrado) para a higienização da frota da linha leve e pesada das diversas secretarias 
do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 07/05/2021 a partir das 17:00 horas até 26/05/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 26/05/2021 às 09:00 horas. 
Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital di-
sponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/05/2021. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.071/2021. Processo 091.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa para prestação de serviços médicos ambulatoriais/
hospitalares para realização de cirurgia oftalmológica de vitrectomia e demais consultas, retornos, exames, pro-
cedimentos, materiais e medicamentos necessários, incluindo a remoção de óleo de silicone conforme Termo de 
Ajustamento de Condutas Autos nº  0040.07.055507-9 para atendimento à população do Município de Araxá/MG. 
Acolhimento das propostas 07/05/2021 à partir das 17:00 horas até 25/05/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propos-
tas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 25/05/2021 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 nos sites: w.w.w.lici-
tanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 07/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela Silva, 

Prefeito Municipal, 06/05/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.072/2021. Registro de 
Preços. Processo 092.  O Município de Araxá, torna público o registro de preço para contratação de empresa espe-
cializada para a realização de exames de alta complexidade (tomografi as e ressonâncias mágnéticas) para atender 
a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas Alzira Rodrigues Duarte do Município de Araxá/MG. Acolhimento 
das propostas 11/05/2021 à partir das 17:00 horas até 24/05/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços 
e Início da sessão de disputa de preços dia 24/05/2021 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 11/05/2021 nos sites: w.w.w.lic-
itanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Munic-
ipal, 06/05/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação - Inexigibilidade por Credenciamento nº 
12.001/2021. Processo: 090. Objeto: Credenciamento de empresa especializada na realização de exames laborato-
riais anatomopatológico para atendimento ao Município de Araxá/MG. Os interessados poderão realizar o credencia-
mento á partir da data de disponibilização do Edital, dia 07/05/2021 às 09:00 horas. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 06/05/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Ratifi cação de Dispensa de Licitação – 04.008/2021 - 
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramento legal da 
contratação 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. RATIFICO a condição de Dispensa de Lic-
itação para aquisição de midazolam 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$ 38.750,00 (trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), considerando 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, 30/04/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato Dispensa de Licitação 04.008/2021 - O Município 
de Araxá e a empresa, MX Cirúrgica Hospitalar Eireli, CNPJ nº 22.524.529/0001-47, no valor total de R$ 38.750,00 
(trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), contratam entre si a aquisição de midazolam 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, 
30/04/2021. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.041/2021. Processo 050. Extrato de Contra-
to. O Município de Araxá e Casa das Peças Serviços Automotores EIRELI ME, valor global: R$ 452.897,435; Fire 
Distribuidora de Peças e Serviços EIRELI, valor global: R$ 120,00; Lincetractor Comercio, Importação e Exportação 
EIRELI, valor global: R$ 15.177,00; Máximo Peças e Serviços Automotores EIRELI, valor global: R$ 3.678,70, fi rmam 
aquisição de materiais de consumo (óleos lubrifi cantes, graxas, fl uido de freios, aditivos e fi ltros), para atender a de-
manda da frota de veículos e máquinas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Vencimento: 
31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 22/04/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preço 02.003/2021. Processo 026. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Terracota Engenharia EIRELI EPP, valor global: R$ 849.883,94, fi rmam contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para reforma da Unidade de 
Saúde Setor Leste – UNILESTE, Bairro Santo Antônio, Araxá-MG. Prazo de Vigência: 23/01/2022; Prazo de ex-
ecução: 6 meses. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 23/04/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.009/2016 – Processo 252/2016. Extrato de 
Termo Aditivo. O Município de Araxá e Pro Mater Consultório Médico, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
27/12/2016, vencendo em 27/12/2021, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 25/03/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.009/2016 – Processo 252/2016. Extrato de Ter-
mo Aditivo. O Município de Araxá e Avenor Augusto Montandon, fi rmam aditamento de contrato celebrado 27/12/2016, 
vencendo em 27/12/2021, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 25/03/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade 07.003/2017 – Processo 065/2017. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Vera Cruz Transporte e turismo LTDA, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
11/04/2017, vencendo em 09/07/2021, consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da Silva, 
Prefeito Municipal, 09/04/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.005/2018 – Processo 55/2018. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e Selma Leda Borges dos Santos, fi rmam aditamento de contrato celebrado 02/04/2018, ven-
cendo em 09/07/2021, com a consequente alteração do valor global contratado reajustando o preço. Rubens Magela 
da Silva, Prefeito Municipal, 11/04/2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016
51ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016

                O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 20/05/2021.

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

51ª Convocacao 3974 MILENA CANDI-
DO FERREIRA    12571714

TECNICO SUP. 
SERV. PUBLICO 
- ENFERMEIRO

16

51ª Convocacao 1985 GESSICA VIEI-
RA CHAVES    13240524

AGENTE OPER 
TRANSP - 

MOTORISTA 
DE VEICULOS 

LEVES

9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 004

EM  03 DE MAIO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA
EURICO HELIO DA SILVA, Procurador Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos da Portaria nº 001/2021, para o fi m de 
apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 001/2021.

Eurico Hélio da Silva
Procurador Geral do Município

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 005

EM  04 DE MAIO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA
EURICO HELIO DA SILVA, Procurador Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos da Portaria nº 001/2021, para o fi m de 
apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 002/2021.
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Eurico Hélio da Silva
Procurador Geral do Município

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 006

EM 04 DE MAIO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
EURICO HÉLIO DA SILVA,  Procurador-Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos das Portaria n° 001/2021 para fi ns de 
apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS n° 003/2021. 

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 007

EM 07 DE MAIO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
EURICO HÉLIO DA SILVA,  Procurador-Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos das Portaria n° 001/2021 para fi ns de 
apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS n° 004/2021. 

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 008

EM  07 DE MAIO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA
EURICO HELIO DA SILVA, Procurador Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos da Portaria nº 001/2021, para o fi m de 
apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 005/2021.

Eurico Hélio da Silva
Procurador Geral do Município

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2021
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

Dispõe sobre a retifi cação em decorrência de requerimentos do Coordenador do curso de Sistema de Informação 
e da alteração da forma de comprovação de matricula encontrados ensejando a necessidade de prorrogação dos 
prazos do processo seletivo, passando a vigorar no seguinte teor:
Quanto ao item 3. (DAS INSCRIÇÕES).
ONDE LEU-SE: 3.1- As inscrições serão gratuitas e realizadas nas dependências da Secretaria Municipal de Gover-
no, 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 apresentan-
do declaração de matricula da faculdade.
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.
3.6. b - Estar cursando a partir do quarto período do curso;
LEIA-SE: 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, Guil-
hermina Vieira Chaer .O candidato deve estar munido de um documento de identifi cação com foto e apresentando o 
ultimo boleto de pagamento da mensalidade do curso ou declaração de matricula da faculdade.
3.3- As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado no local de inscrição no período de 
26/04/2021 a 21/05/2021 de 08:30h às 11:30h e 14:30h às 17:30h, 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 veraci-
dade das informações contidas no currículo.
3.6 b – Estar cursando a partir do quarto período do curso de Direito, e estar cursando a partir do segundo período 
do curso de Sistema de Informações.

Quanto ao item 4.1 (DO PROCESSO SELETIVO)
ONDE LEU-SE: 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.
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
LEIA-SE: 2ª Etapa – prova; As provas escritas objetivas, serão realizadas no dia 25/05/2021, (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.
3ª Etapa – entrevista nos dias 26/05/2021 e 27/05/2021, 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.
Quanto ao item 6 (DO RESULTADO PRELIMINAR)
ONDE LEU-SE: 6.1- O Resultado Preliminar do presente Processo Seletivo ocorrerá no dia 21/05/2021.
LEIA-SE: 6.1- O Resultado Preliminar do presente Processo Seletivo ocorrerá no dia 04/06/2021.
Quanto ao item 7. (DOS RECURSOS)
ONDE LEU-SE: 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.
LEIA-SE: 7.1- O candidato que se sentir lesado, poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado, mediante 
apresentação formal e escrita de suas razões que deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Governo, Av. 
Rosália Isaura de Araújo, Guilhermina Vieira Chaer desta cidade de Araxá, no dia 07/06/2021 a 08/06/2021, 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 
11/06/2021.
Quanto ao item 8. (DO RESULTADO)
ONDE LEU-SE: 8.1- O resultado fi nal deste Processo Seletivo de Estágio com os candidatos aprovados será publi-
cado 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.
LEIA-SE: 8.1- O resultado fi nal deste Processo Seletivo de Estágio com os candidatos aprovados será publicado e di-
vulgado no dia 18/06/2021, 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.
Araxá/MG, 07 de maio 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 231   -   DE 29 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre o Plano de Ação do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orça-

mentária, Administração Financeira e Controle.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, na forma preconizada na 
Lei Orgânica do Município, 
Considerando que a transparência da gestão fi scal de todos os municípios em relação à adoção de Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC será assegurada pela observân-
cia do padrão mínimo de qualidade; 
Considerando que o SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder 
Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, utilizada por to-
dos os Poderes, incluídas as defensorias públicas de cada ente federativo, resguardada a autonomia; 
Considerando que o SIAFIC tem a fi nalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orça-
mentária, fi nanceira e patrimonial e controlar e permitir a evidenciação, entre outros, das transações e procedimentos 
contábeis previstos no Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020; 
Considerando que foi estabelecido o prazo de 180 dias para que seja divulgado em cada município seu respectivo 
plano de ação voltado para a adequação às disposições do Decreto Federal nº 10.540, de 2020, contados da data da 
sua publicação, portanto, até 3 de maio de 2021; 
Considerando que o plano de ação elaborado deve ser disponibilizado ao órgão de controle interno municipal e ao 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com divulgação no meio eletrônico de amplo acesso público; 
Considerando que os procedimentos contábeis do SIAFIC observarão as normas gerais de consolidação das contas 
públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, relativas à contabilidade 
aplicada ao setor público e à elaboração dos relatórios e demonstrativos fi scais;
Considerando que o plano de adequação ao padrão mínimo de qualidade do SIAFIC elaborado pelo município e 
disponibilizado aos seus respectivos órgãos de controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de amplo 
acesso público deve ser implementado até 1º de janeiro de 2023;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o Plano de Ação voltado para a adequação às disposições do Decreto Federal nº 10.540, 
de 5 de novembro de 2020, no que se refere ao atendimento do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no Anexo 
Único deste Decreto.
Art. 2º. - O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, 
incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos 
Especiais, resguardada a autonomia.
§ 1º. - É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a comunicação, entre 
si, por intermédio de transmissão de dados.
§ 2º. - O SIAFIC tem a fi nalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, fi nancei-
ra e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos 
de que trata o caput deste artigo.
Art. 3º. - Será designada através de Portaria própria a Comissão Especial que terá a atribuição de coordenação e 
execução das atividades necessárias, apresentando o cronograma de trabalho com prazos, avaliações e indicação 
de ações a serem realizadas, inclusive de ajustes no Anexo Único deste Decreto, composta no mínimo por 06 (seis) 
membros:
I – Um representante da área contábil do Poder Legislativo;
II – Responsável pelas Finanças ou Tesouraria Municipal;
III – Responsável pela Contabilidade Municipal;
IV – Responsável pelo Departamento de Licitações;
V – Responsável pela TI Tecnologia da Informação a âmbito Municipal;
VI – Controle Interno Municipal;
Parágrafo único – A Comissão Especial indicará um Presidente e um Secretário entre seus membros, e estabelecerá 
os procedimentos necessários para os trabalhos.
Art. 4º. - O presente Decreto e seu Anexo Único, a Portaria de criação da Comissão Especial bem como o cronograma 
de trabalho e todos os atos praticados e relacionados ao cumprimento do Decreto 10.540/2020 terão ampla divul-
gação, em jornais de circulação no Município e no Portal de Transparência Municipal.
Art. 5º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

ANEXO ÚNICO

ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO CONCLUSÃO 

1 Constituir Comissão Especial gestora de aval-
iação do Decreto Nº 10.540/2020 no âmbito do 

Poder Executivo.

PREFEITO 30/04/2021 31/05/2021

2 Apresentação pela Comissão de diagnóstico, 
ações necessárias, elaboração de cronograma 

de trabalho, decisão e planejamento para 
adoção do Sistema Único.

COMISSÃO 01/06/2021 30/09/2021

3 Verifi car a aderência dos sistemas utilizados 
atualmente no município e que tenham impacto 

frente ao Decreto Nº 10.540/2020.

COMISSÃO 30/11/2021 28/12/2021

4 Questionar as empresas de softwares atual-
mente contratadas sobre a adequação/correção 
de eventuais itens necessários para a implan-

tação do SIAFIC frente ao Capítulo II – Do 
Padrão Mínimo de Qualidade do Decreto Nº 

10.540/2020.

COMISSÃO 31/01/2022 28/02/2022

5 Defi nição da forma de rateio das despesas de 
contratação do SIAFIC conforme artigo 1º, § 3º 

do Decreto Nº 10.540/2020.

EXECUTIVO/ LEG-
ISLATIVO

31/01/2022 31/03/2022

6 Defi nição de renovação ou nova contratação 
de fornecedor para implantação do SIAFIC no 

município.

EXECUTIVO/ 
COMISSÃO

31/07/2022 30/09/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

DECRETO Nº 234   -   DE 29 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. ANA TERESA MIGUEL PAROLINI CRUZ, do cargo em comissão de Assessor de Ca-
dastro e Controle de Dados do Turismo – Nível 5, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Turismo.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 235   -   DE 29 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 
6.397/2013, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a pedido, a Sra. MICHELE ABADIA CRISTIAN GOMES DE OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de Coordenadora Administrativa da Casa do Pequeno Jardineiro, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 236   -   DE 29 DE ABRIL DE 2021.

Nomeia agente público, nos termos do artigo 6º da Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá nº 017, de 31 de março de 2021, a qual dispõe sobre a execução de Projetos Governamentais 
com recursos fi nanceiros oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de Araxá.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Fernanda Aparecida Marques Negrão, CPF nº 278.403.818-12 e RG nº MG 
16.761.724, para fi ns de acompanhamento da execução do Projeto Governamental “AME. O Futuro se constrói hoje”, 
a ser executado com recursos fi nanceiros procedentes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– FMDCA, nos termos da Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – n° 
07, de 02 de fevereiro de 2021.
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Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da agente pública mencionada no caput, o senhor Marlon de Lima 
Lopes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528.
Art. 2º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 237   -   DE 29 DE ABRIL DE 2021.

Nomeia agente público, nos termos do artigo 6º da Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá nº 017, de 31 de março de 2021, a qual dispõe sobre a execução de Projetos Governamen-
tais com recursos fi nanceiros oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de Araxá.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Leany Maria Pires Tupinambá, CPF nº 361.078.326-53 e RG nº MG 26.721.38, 
para fi ns de acompanhamento da execução dos Projetos Governamentais “Viva a vida” e “Despertar”, a serem 
executados com recursos fi nanceiros procedentes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FMDCA, nos termos da Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – n° 
07, de 02 de fevereiro de 2021.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da agente pública mencionada no caput, a senhora Luciana Correa 
Gonçalves, CPF nº 089.787.336-03 e RG nº MG 12.842.643.
Art. 2º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 239   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Defi ne critério para funcionamento do comércio em período de pandemia e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, 
c/c inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em 
vista a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em atenção às deliberações do Comitê de Enfrentamento à 
Covid-19, instituído pelo decreto municipal nº 039/2021;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo 
entendimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o Novo 
Coronavírus (COVID-19), como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.102, de 29 de dezembro de 2020 que prorrogado, até 30 de junho de 
2021, o prazo de vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 de que trata o 
art. 1º do Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, no âmbito de todo o território do Estado;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 036, de 06 de janeiro de 2021 que declara o estado de calamidade 
pública, para todos os fi ns de direito, no Município de Araxá, em razão dos impactos socioeconômicos e fi nanceiros 
decorrentes da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), com efeitos até 30 de junho de 2021;
CONSIDERANDO que o Governo de Minas publicou a Deliberação COVID-19 nº 146, de 07/04/2021 progredindo a 
macrorregião do Triângulo Sul para a Onda Vermelha;
CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder Público Municipal com o 
objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fi m de evitar a dissemi-
nação do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o monitoramento permanente da taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pes-
soas acometidas pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Dia das Mães é a segunda melhor data de vendas para o comércio varejista, fi cando atrás 
somente do Natal;
CONSIDERANDO que o Sindicomércio solicitou, por meio do Ofício: BGT202104261548, autorização para fl ex-
ibilização do horário de funcionamento do comércio lojista e lojas do Shopping Boulevard Garden nos dias que 
antecedem a data do Dia das Mães, comemorado neste ano em 09 de maio de 2021;
DECRETA:
Art. 1º. Excepcionalmente no período compreendido entre os dias de 06, 07 e 08 de maio deste ano de 2021, o 
funcionamento do comércio em geral fi cará permitido da seguinte forma:
I – O comércio em geral poderá funcionar nos dias 06 e 07 de maio, até 20h; e no dia 08 de maio, até 17h;
II – O comércio em shoppings centers poderá funcionar nos dias 06, 07 e 08 de maio de meio-dia às 22h.
Art. 2º. As deliberações defi nidas neste decreto podem ser revistas a qualquer momento caso haja alteração da 
estrutura do serviço público de Saúde do Município, bem como diante do quadro evolutivo do contágio e acometi-
mento da população local.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 245   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. PAULO ROGÉRIO BACKEUSER PAROLINI, para o cargo em comissão de Assessor de 
Cadastro e Controle de Dados do Turismo – Nível 5, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Turismo.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 246   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora JAQUELINE MOTA MARTINS, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação do Combate e Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 247   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora MARCELLA TEODORO, para o exercício da função de Encarregada de Serviços 
de Coordenação do Controle dos Surtos de COVID-19 da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 248   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora MÔNICA APARECIDA DE FARIA, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação do Programa Saúde da Criança da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 249   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora MARTA APARECIDA ALVES, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação do Programa Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 250   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora JULIANA RIBEIRO MARTINS, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação da Unidade Sentinela – UNISUL da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 251   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora ELISÂNGELA CARVALHO GOMES, para o exercício da função de Encarregada 
de Serviços de Coordenação do Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 252   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado ao servidor ALONSO BATUIRA ROSA, para o exercício da função de Encarregado de Serviços 
de Coordenação dos Exames de COVID-19 da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 253   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora ADRIANA APARECIDA ALVES, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação Regional de Nutrição Escolar – Região Nordeste da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 254   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora KÊNIA CHALINE BORGES, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação Regional de Nutrição Escolar – Região Centro da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 255   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora LÍVIA LETÍCIA CONTAGEM, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação Regional de Nutrição Escolar – Região Leste da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 256   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora MÁRCIA ELENA DE FARIA, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação Regional de Nutrição Escolar – Região Sul da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 257   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora MARGARETH DOS REIS SERRANO, para o exercício da função de Encarregada 
de Serviços de Coordenação Regional de Nutrição Escolar – Região Norte da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 258   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora SÂMIA LUIZA ANDRADE FELIPE, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação Regional de Nutrição Escolar – Região Oeste da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 259   -    DE 03 DE MAIO DE 2021

Revoga gratifi cação a servidora que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Araxá 
e de acordo com o art. 11, da Lei nº 2.948, de 03 de abril de 1995, combinado com o item 2, do anexo II, da referida 
Lei, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada gratifi cação a título de Encarregado de Serviço, na ordem de 50% (cinqüenta por cento), a 
Servidora LAURA CRISTINA MAXIMIANO ALVES.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 260   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora DILSE APARECIDA ROSA CARNEIRO, para o exercício da função de Encarrega-
da de Serviços de Coordenação do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 261   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora ELLEN KÍRIA PARREIRA DE MAGALHÃES BORGES, para o exercício da função 
de Encarregada de Serviços de Coordenação do Ensino Fundamental – Anos Finais da Secretaria Municipal de 
Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 262   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora FABIANA SANTOS FLORENTINO, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 263   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora IZABEL CRISTINA BATISTA, para o exercício da função de Encarregada de 
Serviços de Coordenação de Assistência Pedagógica, Projetos e Programas da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 264   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora LÚCIA MARIA DE SOUZA CAMPOS, para o exercício da função de Encarregada 
de Serviços de Coordenação da Educação Infantil – Anos Iniciais da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 265   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora MARIA LUIZA DORNELAS DUARTE DE PAIVA, para o exercício da função de 
Encarregada de Serviços de Coordenação do Centro de Atendimento da Educação Inclusiva da Secretaria Municipal 
de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 266   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora MARIÂNGELA OLIVEIRA CUNHA DE RESENDE, para o exercício da função de 
Encarregada de Serviços de Coordenação da Escola Municipal Benedito de Paula Filho da Secretaria Municipal de 
Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 267   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora SILVÉRIA RITA DE OLIVEIRA SANTOS DOS ANJOS, para o exercício da função 
de Encarregada de Serviços de Coordenação do Ensino Fundamental – Anos Finais da Secretaria Municipal de 
Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 268   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora SÍLVIA CARDOSO ALVES, para o exercício da função de Encarregada de Serviços 
de Coordenação da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 269   -    DE 03 DE MAIO DE 2021

Revoga gratifi cação a servidora que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Araxá 
e de acordo com o art. 11, da Lei nº 2.948, de 03 de abril de 1995, combinado com o item 2, do anexo II, da referida 
Lei, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada gratifi cação a título de Encarregado de Serviço, na ordem de 50% (cinqüenta por cento), a 
Servidora ERILDA MARQUES PEREIRA DA ROCHA.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 270   -    DE 03 DE MAIO DE 2021

Revoga gratifi cação a servidora que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Araxá 
e de acordo com o art. 11, da Lei nº 2.948, de 03 de abril de 1995, combinado com o item 2, do anexo II, da referida 
Lei, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada gratifi cação a título de Encarregado de Serviço, na ordem de 50% (cinqüenta por cento), a 
Servidora MARIA APARECIDA DIAS MOREIRA DOS SANTOS FONSECA.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 271   -    DE 03 DE MAIO DE 2021

Revoga gratifi cação a servidora que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Araxá 
e de acordo com o art. 11, da Lei nº 2.948, de 03 de abril de 1995, combinado com o item 2, do anexo II, da referida 
Lei, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada gratifi cação a título de Encarregado de Serviço, na ordem de 50% (cinqüenta por cento), a 
Servidora ROSANIA SOUZA E SILVA.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 272   -    DE 03 DE MAIO DE 2021

Revoga gratifi cação a servidora que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Araxá 
e de acordo com o art. 11, da Lei nº 2.948, de 03 de abril de 1995, combinado com o item 2, do anexo II, da referida 
Lei, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada gratifi cação a título de Encarregado de Serviço, na ordem de 50% (cinqüenta por cento), a 
Servidora VALDIRENA APARECIDA FERREIRA.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA

Prefeito Municipal de Araxá
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 273   -    DE 03 DE MAIO DE 2021
Revoga gratifi cação a servidora que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Araxá 
e de acordo com o art. 11, da Lei nº 2.948, de 03 de abril de 1995, combinado com o item 2, do anexo II, da referida 
Lei, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada gratifi cação a título de Encarregado de Serviço, na ordem de 50% (cinqüenta por cento), a 
Servidora WANILZA APARECIDA VIEIRA.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 274   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. LILIAN SILVA GOMES, do cargo em comissão de Diretor de Controle de Almoxarifado, 
lotada Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 275   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. MIDYANNE THEREZINHA OLIVEIRA ROSA, para o cargo em comissão de Diretor de 
Controle de Almoxarifado, lotada Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de maio de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 276   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 
de junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora BRUNA LUÍSA DA SILVA, para o exercício da função de Encarregada de Serviços 
de Coordenação da Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 277   -   DE 03 DE MAIO DE 2021

Altera redação do Decreto nº 222 de 19 de abril de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a redação do inciso VI, do art. 1º do Decreto nº 222 de 19 de abril de 2021, passando a ter a 
seguinte redação:
“VI. LENICE MARIA BORGES, para o cargo em comissão de Diretora de Arquivo e Correspondência Ofi cial, lotada 
na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 03 de maio de 2021”.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 278 - DE 04 DE MAIO DE 2021

Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 5.210 de 27 de março de 2008, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Governamental:
I. Fernanda Aparecida Marques Negrão – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Maria Vicentina Vieira – Secretaria Municipal de Saúde;
III. Patrícia Mendes da Silva – Secretaria Municipal de Educação;
IV. Jaqueline Pires Moreira – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
V. José Carlos Miranda da Silva – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VI. Ana Carolina Resende do Couto – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal de Assistência 
Social para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Governamental:
I. Iasmin Fernanda de Borba – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Ana Flávia de Paiva – Secretaria Municipal de Saúde;
III. Jaqueline de Fátima Batista Guimarães– Secretaria Municipal de Educação;
IV. José Adriano Barbosa – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
V. Marco Aurélio de Morais – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VI. Marya Eduarda Jordina da Mota – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Não Governamental:
I. Elba Regina Pontes Machado – Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá - CAMTA;
II. Elenice Veloso de Paula – Associação Damas Salesianas de Araxá - ADS;
III. Ofne de Oliveira Junior – Recanto do Idoso de São Vicente de Paula;
IV. Pedro Meireles Ganime – Profi ssional da Área;
V. Mirlane Lázara Deckers – Profi ssional da Área;
VI. Divina Rosa de Oliveira – Representante dos usuários.
Art. 4º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal de Assistência So-
cial, para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Não Governamental:
I. Áureo de Alencar Silva – Obras Sociais Auta de Souza;
II. Marisete Aparecida Augusto – Associação Lar Ebenezer;
III. Neusa Maria de Castro Fonseca – Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário;
IV. Ricardo de Oliveira Ramalho – Profi ssional da área;
V. Maria Celeste de Paula – Profi ssional da área;
VI. Dafnes José Pereira – Representante dos usuários.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 279 - DE 04 DE MAIO DE 2021

Altera composição do Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro na Lei 
Municipal nº 3.492 de 04 de maio de 1999, e considerando as alterações trazidas pelas Leis Municipais n.º 5.771 de 
02 de junho de 2010 e nº 6.819 de 04 de março de 2015, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o 
mandato 2021-2023, representando a Área Governamental:
I. João Henrique Borges Bento – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Viviane Jordelina Souza da Silva – Secretaria Municipal de Ação Social;
III. Stella Teixeira Silveira – Secretaria Municipal de Ação Social;
IV. Fernanda Aparecida Marques Negrão – Secretaria Municipal de Ação Social;
V. Luciene Cristina Borges – Secretaria Municipal de Ação Social;
VI. Josiane Moraes de Melo – Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o 
mandato 2021-2023, representando a Área Governamental:
I. Marlon de Lima Lopes – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Gleide Aparecida Moura – Secretaria Municipal de Ação Social;
III. Max Emiliano Martins – Secretaria Municipal de Ação Social;
IV. Karla Cristina Ribeiro Matos – Secretaria Municipal de Ação Social;
V. Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues – Secretaria Municipal de Ação Social;
VI. Maria Tereza Tormin Dias – Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o 
mandato 2021-2023, representando a Área Não Governamental:
I. Carlos Alberto da Luz – Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário;
II. Carlos Edésio Balieiro – Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo;
III. Ermes Diolino Borges – Recanto do Idoso São Vicente de Paulo;
IV. José Humberto Gonçalves – Associação de Amparo às Pessoas com Câncer – AMPARA;
V. Míriam Antoin Karan Lemos – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
VI. Wanessa Borges Alves – Instituto das Artes e Movimento – Mov’art;
Art. 4º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o 
mandato 2021-2023, representando a Área Não Governamental:
I. Victor Hugo Gimenes Fraga – Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário;
II. Nilza Contato Balieiro – Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo;
III. Lorena Fontes Dutra – Recanto do Idoso São Vicente de Paulo;
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IV. Juliana Gonçalves Machado e Silva – Associação de Amparo às Pessoas com Câncer – AMPARA;
V. Amair de Araújo – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
VI. Jorge Luiz Ferreira – Instituto das Artes e Movimento – Mov’art.
Art. 5º. Fica revogado o Decreto n.º 038 de 12 de janeiro de 2021.
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 280 - DE 04 DE MAIO 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° 
5664/2009, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. MARIA JOSÉ CHADU ASSUNÇÃO, do cargo em comissão de Diretora V de Unidade 
de Ensino, da Escola Municipal José Bento, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de maio de 
2021. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 281 - DE 04 DE MAIO 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° 
5664/2009, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. ANA PAULA DUARTE VALLE, para o cargo em comissão de Diretora V de Unidade de 
Ensino, da Escola Municipal José Bento, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de maio de 
2021. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 282 - DE 07 DE MAIO DE 2021

Nomeia o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação - FUNDEB.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 7.515 de 06 de maio de 2021, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação – CACS FUNDEB, para o mandato 2021 a 2022:
I. Representando o Poder Executivo:
a) Titular: Jaqueline de Fátima Batista Guimarães – Secretaria Municipal de Educação;
Suplente: Selma Maria de Oliveira.
b) Titular: Alexandre José Resende – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
Suplente: Flávia Maria Leime.
II. Representando os Professores da Educação Básica Pública:
Titular: Kelen Roberta Cearence;
Suplente: Merciana Alves da Cunha.
III. Representando os Diretores das Escolas Básicas Públicas:
Titular: Ana Lucia da Trindade Pereira;
Suplente: Renata das Graças Batista Lima
IV. Representando os Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas:
Titular: Fernanda de Santana Borges;
Suplente: Andréa dos Reis Rosa.
V. Representando os pais de Alunos da Educação Básica Pública:
a) Titular: Bruna Espíndola Vieira;
Suplente: Raffaela Alves Porfírio Borges Mesquita.
b) Titular: Ana Cristina do Nascimento e Silva;
Suplente: Marcelo Oliveira de Alencar
VI. Representando os Estudantes:
a) Educação Básica Pública:
Titular: Reginaldo Ferreira do Nascimento;
Suplente: Mírian Rodrigues.
b) Entidade de Estudantes Secundaristas:
Titular: Lucas Lacerda França;
Suplente: Maria Eduarda Falbo Silva.
VII. Representando o Conselho Municipal de Educação:
Titular: Idelma Ferreira de Resende;
Suplente: Vander Reis de Castro.
VIII. Representando o Conselho Tutelar:
Titular: Joseane Rodrigues da Silva Luiz;
Suplente: Francielly Juliam E. Rosa.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

ZULMA MOREIRA
Secretária Municipal de Educação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.507   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Institui o programa municipal “Horta Popular – Lote Limpo”, mediante aproveitamento de terrenos ociosos do Mu-
nicípio e de particulares, para uma Araxá mais humana.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores Leni Nobre de Oliveira – Professora Leni Nobre, 
Evaldo Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, Fernanda de Castelha Afonso, João Bosco Júnior, João Ferreira 
Veras Neto, Luiz Carlos Bittencourt, Maristela Aparecida Dutra, Moacir Ferreira dos Santos – Pastor Moacir, Raphael 
Rios de Oliveira, Ricardo Assis Gianvechio – Dr. Zidane e Valter José da Silva – Valtinho da Farmácia, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica instituído no Município de Araxá o programa “Horta Popular – Lote Limpo”, que consiste no cultivo e 
produção de alimentos orgânicos – hortaliças, verduras e legumes, voltada ao auto consumo, trocas, doações e 
comercialização efi ciente, sustentável, mediante o aproveitamento de terrenos ociosos do município e de particu-
lares, estes, cedidos por seus proprietários.
Art. 2º - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, publicará chamada para 
cadastramento de proprietários de terrenos particulares interessados em participar do programa, recebendo destes a 
autorização para cessão à terceiros interessados.
§ 1º - A autorização de que trata o art. 2º somente dar-se-á mediante concordância expressa do proprietário do terreno 
ocioso.
§ 2º - O terreno a ser cedido deverá estar devidamente cercado.
§ 3° - A administração Municipal deverá providenciar o termo de convênio, bem como, a colocação de placa identifi -
cando os terrenos inscritos no programa.
Art. 3º - As áreas urbanas com possibilidade de integração ao programa “Horta Popular- Lote Limpo”, serão terrenos 
particulares ociosos cedidos graciosamente por seus proprietários, bem como, imóveis de propriedade do Município, 
disponibilizados após levantamento e estudo por órgão competente e deliberação do gestor municipal através de 
Decreto.
Art. 4º - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, publicará chamada pública 
para o cadastramento de cidadãos interessados em participar do programa “Horta Popular – Lote Limpo”.
§ 1º – Os interessados deverão demonstrar o atendimento aos seguintes requisitos:
a) Maior de dezoito anos de idade 
b) Residência fi xa no Município há pelo menos um ano.
c) Renda familiar per capita mensal até 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
d) Ser o responsável pelas despesas familiares (Provedor).
e) Existência de dependentes familiares.
§ 2º – A prioridade dentre os interessados seguirá por ordem os seguintes critérios:
a) Menor valor da renda familiar per capita mensal.
b) Estar desempregado.
c) Ser a mulher provedora familiar.
d) Maior número de dependentes
Art. 4º - O Programa “Horta Popular- Lote Limpo” tem como objetivos principais:
I – estimular a alimentação saudável das famílias cadastradas no projeto.
II – prevenir e reduzir situações de insegurança alimentar dos indivíduos ou coletividades em situação de vulnerabil-
idade biológica, social e econômica.
III – aperfeiçoar o aproveitamento dos espaços urbanos, garantindo a sustentabilidade ambiental e promovendo a 
conservação do solo, de forma sustentável, com ênfase na promoção da educação ambiental.
IV – produzir e ofertar hortaliças livres de agrotóxicos, aproveitando os resíduos orgânicos produzidos pelas famílias.
V – praticar a atividade de horticultura que, ao mesmo tempo melhora a qualidade do meio ambiente urbano e quali-
dade de vida das pessoas envolvidas, contribuindo para a melhoria da saúde física e mental.
VI – cultivar alimentos in natura e livres de produtos químicos.
VII – conservar os terrenos limpos, criando espaços verdes e evitando o acúmulo de lixo, descarte de móveis e entul-
hos, criadores de insetos, roedores e vetores (proliferação) da doença.
VIII- evitar o alto índice de queimadas sem punição e de uso de agrotóxicos, principalmente o glifosato, para fazer a 
eliminação de mato.
IX – Contribuir para melhoria visual da cidade tornando-a mais bela e agradável ao nosso olhar e aos visitantes.
X – Auxiliar no trabalho da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde, combatendo focos de proliferação de mos-
quitos.
XI – Evitar o desagradável serviço de notifi cação e cobrança de limpeza de lote aos proprietários, muitas vezes, sem 
sucesso.
Art. 5º - O usuário responsável e plantador da horta poderá:

I – Coletar água da chuva, para usar na irrigação do plano.
II – criar composteira para o tratamento de resíduos orgânicos.
III – Responsabilizar-se pelo sistema que dependam de água e energia elétrica, não fi cando nenhum tipo de ônus ao 
proprietário do terreno, exceto se ele se comprometer documentalmente.
Art. 6º - O excedente da produção das hortas poderá ser doado para entidades mantidas pelo Poder Público, bem 
como nas feiras livres autorizados pelo Município.
Art. 7º - Fica proibida a realização de qualquer construção na área cedida, sendo que o uso do terreno será exclusivo 
para o cultivo de hortas.
Parágrafo Único: Fica proibido o plantio de árvores duradouras, quaisquer que sejam, exceto com a permissão ex-
pressa do proprietário do terreno.
Art. 8º - Independente do tempo de uso da área inscrita no Programa, não incorrerá direito a Usucapião.
Parágrafo Único: a cessão do lote para o usuário plantador será inicialmente por um período de 01 (um ano), po-
dendo ser renovado caso referido imóvel continue disponível e tenha sido cumprido pelas partes todos os requisitos 
impostos pelo Programa.
Art. 9º - O Executivo Municipal, através de órgão competente, poderá fornecer apoio técnico para instalação, preparo 
dos lotes, água, insumos, mudas, bem como, assistência aos participantes do programa.
Art. 10. O executivo Municipal através do setor competente deverá, quando solicitado pelo plantador, autorizar a 
ligação de água no terreno a ser plantado em nome do benefi ciário, cujo adimplemento será de sua inteira respons-
abilidade.
Parágrafo Único: Caso o usuário plantador fi que dois meses sem efetuar o devido pagamento da conta de água do 
lote cedido, será automaticamente excluído do Programa, sem necessidade de qualquer notifi cação para este fi m.
Art. 11 – O Executivo Municipal poderá, com fundamento no artigo 18, § 4º da Lei municipal nº 3.983/ 2001 (Código 
Tributário do Município), conceder isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, aos proprietários dos lotes 
que fi zerem adesão ao programa “Horta popular – Lote limpo”. 
Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.508   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Acrescenta-se Parágrafo sétimo ao Artigo 18 da Lei Municipal n. 3.983 de 18 de dezembro de 2001 (Código Tributário 
do Município de Araxá), e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa da Vereadora Leni Nobre de Oliveira – Professora Leni, com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Acrescenta-se Parágrafo sétimo ao Artigo 18 da Lei 3.983 de 18 de dezembro de 2001, com a seguinte re-
dação:
 Art. 18 Fica Isento do imposto o bem imóvel:(...)
§ 7º – Para fi ns da isenção do IPTU previsto no inciso IX, equipara-se a aposentado, a pessoa que recebe BPC 
Benefício de Prestação Continuada (Artigo 20 da Lei. 8.274/93).
(...)
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

LEI Nº 7.509   -   DE 06 DE MAIO DE 2021
Altera a Lei Municipal nº 7.108, de 14 de setembro de 2016, que institui o Sistema Municipal de Cultura de Araxá.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 39 da Lei Municipal nº 7.108, de 14 de setembro de 2016, passa a vigorar a seguinte redação:
“Art. 39 - O Conselho Municipal de Política Cultural será constituído por 18 (dezoito) membros titulares e igual número 
de suplentes, com a seguinte composição:
I. 09 (nove) membros titulares e respectivos suplentes representando o Poder Público, através dos seguintes órgãos 
e quantitativos: 
a. Fundação Cultural Calmon Barreto, 03 (três) representantes;
b. Secretaria de Municipal de Educação, 01 (um) representante;
c. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, 02 (dois) representante;
d. Secretaria Municipal de Ação Social, 01 (um) representante;
e. Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, 01 (um) representante;
f. Assessoria de Comunicação: (01) representante.
II. 09 (nove) membros titulares e respectivos suplentes, representando a sociedade civil, através dos seguintes seto-
res e quantitativos:
a. Segmentos de artes cênicas nos segmentos de dança, teatro e circo, incluindo todas as linguagens: 02 (dois) 
representantes;
b. Segmento da música: 01 (um) representante;
c. Segmento de artes visuais, incluindo todas as linguagens: 01 (um) representante;
d. Segmento de literatura, livro e leitura: 01 (um) representante;
e. Segmento de Povos Tradicionais de Matriz Africana: 01 (um) representantes;
f. Segmento Indígena: 01 (um) representante;
g. Segmento de artesãos considerando e incluindo todas as formas de produção quer seja: Artesão-artista, Ar-
tesão-artesão ou Artesão-semi industrial: 01 (um) representante;
h. Segmento de produção cultural: 01 (um) representante.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.510   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Institui o mês “Agosto Lilás” no Município de Araxá, dedicado à realização de  ações em combate à violência contra 
mulher.
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 - Fica instituído anualmente durante todo o mês de agosto o “Agosto Lilás”, dedicado ao desenvolvimento de 
ações diversas para conscientização da população sobre os tipos de violência doméstica, os direitos das mulheres e, 
sobretudo, o manifesto que “violência contra a mulher não tem desculpa, tem consequências”.
Parágrafo Único – Esta Lei tem como objetivo específi co proporcionar:    
I- O conhecimento e a importância da Lei Maria da Penha;
II- Conscientização sobre a prevenção, combate e punição contra atos de qualquer tipo de violência sofridos pela 
mulher;
III- O conhecimento sobre a realidade atual da mulher na sociedade;
IV- O desenvolvimento de ações relacionadas a não-violência, igualdade de gênero, cidadania, conquista de direitos 
e outras ações voltadas ao direito da mulher;
V– O reconhecimento da importância da mulher na sociedade, na estrutura familiar e no mercado de trabalho.
Art. 2º - A presente Lei busca disseminar informações que insiram a mulher como sujeito de direitos, criando uma 
nova cultura de equidade de tratamento entre homens e mulheres, bem como para a implantação de políticas públi-
cas capazes de transformar o espaço social em que a mulher se encontra, visando a extinção da violência no âmbito 
familiar e nos espaços públicos, nos termos da Lei n° 11.340/2006 e do §8° do art. 226 da Constituição da República 
de 1988.
Art. 3° - A programação do município no mês de agosto priorizará a realização de:
I- Rodas de conversas para abordagem de temas e assuntos voltados ao gênero feminino;
II- Inclusão do combate à violência, com foco na violência sexual contra a mulher e violência no âmbito familiar e 
doméstico na realização do Projeto de Prevenção;
III– Divulgação do “Ligue 180”, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e a disposição de cartazes informativos sobre 
a violência contra a mulher, em estabelecimentos públicos e privados;
IV- Palestras;
V- Estudos e debates; 
VI - Audiências públicas;
VII - Visitas em instituições que atuam na garantia dos direitos das mulheres;
VIII - Ações voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento do empreendedorismo feminino.
Art. 4° - O “Agosto Lilás” passará a fazer parte do calendário Ofi cial de Eventos do Município Araxá
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-LEI Nº 7.511   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Estabelece o direito à Assistência Religiosa Presencial aos pacientes contaminados com Coronavírus SARS-COV 2  
( COVID-19).
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Pastor Moacir Santos, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Os pacientes internados em hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-atendimento, lares de idosos, casas 
de recuperação e congêneres da rede pública e privada têm direito à assistência religiosa presencial, mesmo se 
decretado estado de calamidade pública, nos termos da lei.
Parágrafo Único – A assistência religiosa presencial não poderá ser negada aos pacientes infectados com Coro-
navirus SARS COV 2 (Covid 19), cabendo aos estabelecimentos de saúde e congêneres tomar as providencias 
necessárias para garantir o acesso seguro dos assistentes religiosos aos presentes, bem como instruí-los sobre as 
medidas de segurança que devem ser observadas.
Artigo 2º- Revogam-se todas as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.512   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Institui multa por descumprimento de medidas de enfrentamento em razão de endemia ou pandemia, nas situações 
que específi ca.
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:
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Art. 1º - Na vigência de Decreto municipal ou Estadual, os quais declararem Situação de Emergência ou Calamidade 
Pública, impondo restrições com vistas a fomentar o combate à endemia, epidemia ou pandemia, será imposta multa 
ao proprietário e ao locatário de área de lazer, pessoa física ou jurídica, na hipótese em que tenha sido identifi cado 
no local aglomeração irregular de pessoas.
§ 1 º - A multa prevista no caput será de 50 (cinquenta) UFPA (Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Araxá).
§ 2 º A – A primeira conduta infratora verifi cada pela fi scalização poderá resultar ao invés de aplicação de multa, em 
notifi cação de orientação, com intuito de advertir a pessoas infratoras da transgressão e orientá-la da imposição de 
penalidade na ocorrência reiterada da conduta.
Art. 2º - Na vigência de Decreto municipal ou Estadual, os quais declararem Situação de Emergência ou Calamidade 
Pública, impondo restrições com vistas a fomentar o combate à endemia, epidemia ou pandemia, será imposta multa 
ás pessoas que estiverem participando de reuniões em locais privados, que causem aglomeração.
§ 1º - Entende-se por reuniões que causem aglomeração em local privado o agrupamento de 10 (dez) ou mais pes-
soas num mesmo local com propósitos recreativos.
§ 2 º A – A primeira conduta infratora verifi cada pela fi scalização poderá resultar ao invés de aplicação de multa, em 
notifi cação de orientação, com intuito de advertir a pessoas infratora da transgressão e orientá-la da imposição de 
penalidade na ocorrência reiterada da conduta.
§ 3 º - A multa prevista no caput será de 20(vinte) UFPA (Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Araxá) por pessoa.
Art. 3 º - Todos os atos e procedimentos administrativos necessários à aplicação do instituído neste diploma legal, 
sejam eles atinentes à fi scalização, autuação ou desenvolvimento do processo legal administrativo, deverão observar 
a legislação municipal vigente sendo aplicável à espécie, as garantias da ampla defesa e do contraditório, bem como 
os princípios constitucionais que regem o exercício da Administração Pública.
Art. 4 º - Após integralmente observado o devido processo legal, as multas aplicadas e mantidas em decorrência da 
aplicação da presente Lei se sujeitarão, se não quitadas voluntariamente junto ao Executivo Municipal, à inscrição 
em dívida ativa e posterior execução fi scal.
Parágrafo Único – Todo o montante arrecadado com as penalidades previstas nesta Lei deverá ser destinado integral-
mente para o ações e programas municipais relacionados ao enfretamento e combate da pandemia do COVID-19.
Art. 5º - As fi scalizações contempladas nesta Lei serão realizadas pelos órgãos competentes do município.
Art. 6 º - Esta Lei possui vigência temporária, operando efeitos em relação a condutas ocorridas entre o início da 
sua vigência e o curso da vigência de Decreto municipal ou Estadual, os quais declarem Situação de Emergência ou 
Calamidade Pública.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.513   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Institui o Programa 50 Mais, com a fi nalidade de incentivar a empregabilidade de pessoas com idade igual e superior 
a 50 anos, no município de Araxá/MG. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores João Ferreira Veras Neto, Maristela Aparecida 
Dutra, Leni Nobre de Oliveira – Professora Leni Nobre, Valter José da Silva – Valtinho da Farmácia e Wellington Alves 
Martins – Wellington da Bit, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei. 
Art. 1º - Fica instituído o Programa 50 MAIS, estabelecendo, preferencialmente, o mínimo de 6% (seis por cento) de 
cotas de vagas de empregos, destinado a pessoas com idade igual e superior a 50 anos, em empresas estabelecidas 
no município de Araxá/MG, com 50 (cinquenta) ou mais empregados. 
 Parágrafo Único: A contratação será adequada a experiência profi ssional e força laboral do benefi ciário, sendo fac-
ultado ao empregador a aplicação de treinamento ou capacitação. 
Art. 2º A contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, Lei 5.452/1943, não isentando empregador 
e empregado do cumprimento de suas obrigações. 
Art. 3º O Programa 50 Mais constitui-se de:
I – Reinserção de pessoas com idade igual e superior a 50 anos no mercado de trabalho.
Parágrafo Único: Quaisquer tipos de discriminação e atentado aos direitos dos benefi ciários do Programa 50 Mais 
sofrerão sanções penais na forma da Lei.
Art. 4º As vagas serão disponibilizadas através de ampla divulgação em redes sociais e de forma integrada com o 
Sistema Nacional de Emprego - SINE.
Art. 5º Esta Lei será regulamentada em até trinta dias da data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.514   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Autoriza a abertura de crédito especial.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, até valor de R$ 5.059.925,85 
(cinco milhões cinquenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), objetivando inclusão 
da seguinte dotação:
• ORGÃO: 02 PREFEITURAS MUNICIPAL DE ARAXÁ 
• UNIDADE: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
• SUB UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 
• FUNÇÃO DE GOVERNO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
• SUBFUNÇÃO: 542 – CONTROLE AMBIENTAL 
• 0644: CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
• ATIVIDADE:1.303 AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO
• 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES   R$ 5.059.925,85
• Fonte de recurso 200 – recurso ordinários   
• Total         R$ 5.059.925,85
Art. 2º - Para fazer face as despesas previstas no artigo 1º, fi ca o poder executivo autorizado a utilizar os recursos 
proveniente do superávit fi nanceiro apurado no exercício de 2020 na fonte de recurso 200 – recurso ordinários
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2021, para atender o Artigo 1º. 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.515   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação – CACS/FUNDEB.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1°. No objetivo de assegurar a fi scalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212-A da 
Constituição Federal, e o disposto na lei federal n. 14.113/2020, em especial em relação à aplicação da totalidade dos 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação (FUNDEB) no âmbito do Município de Araxá, fi ca instituído o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais 
da Educação – CACS-FUNDEB.
Art. 2°. O Conselho instituído pela presente lei atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordi-
nação institucional ao Poder Executivo Municipal, competindo-lhe:
I - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 31 da Lei Federal 
nº 14.113, de 2020;
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para 
o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e fi nanceiros que alicerçam a operacio-
nalização do Fundo;
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos - PEJA;
IV - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal 
em andamento no Município;
V - receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos III e IV do “caput” 
deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
VI - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repas-
sados ou retidos à conta do Fundo;
VII - atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei.
Parágrafo Único. No uso das competências previstas no inciso II, do “caput” deste artigo, o CACS/FUNDEB:
I – elaborará e encaminhará à Câmara Municipal:
a) Até 30 de abril de cada exercício, documento identifi cando as metas e prioridadesda educação a serem incluídas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
b) Até 30 de setembro de cada exercício, relatório circunstanciado da consecução ou não das metas defi nidas no Pla-
no Municipal de Educação, identifi cando, se for o caso, eventuais causas que contribuíram a realização alcançada, e 
a alocação de recursos necessários, para a consecução das metas previstas para o exercício seguinte;
II – participará das audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal, quando da análise das Leis Orçamentárias.
Art. 3º O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:
I - apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo, manifestação formal acerca dos reg-
istros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da 
internet;
II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o(a) Secretário(a) Municipal de Educação ou servidor equiv-
alente para prestar esclarecimentos acerca do fl uxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a 
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo para fornecimento não superior a 20 (vinte) dias, 
referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profi ssionais da educação, com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na 
educação básica e a indicação do o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem 
vinculados;
c) convênios/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas sem fi ns lucrativos;
d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas para verifi car, “in loco”, entre outras questões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização, em benefício do sistema de ensino, de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fi m.
Art. 4º SUPRIMIDO.
Art. 5º O CACS-FUNDEB deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas 
dos recursos do Fundo.
Parágrafo Único. O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de apresen-
tação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado.
Art. 6º O CACS-FUNDEB será constituído por membros titulares, na seguinte conformidade:
I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da Secretaria Municipal de Educação;
II - 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;
III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;
IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do Município;
V - 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública do Município;
VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, devendo 1 (um) deles ser indi-
cado pela entidade de estudantes secundaristas;
VII - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação - CME;
VIII - 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente -, indicado por seus pares;
IX - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
§ 1º Para cada membro titular será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social 
com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afasta-
mentos defi nitivos, ocorridos antes do fi m do mandato.
§ 2º Para fi ns da representação referida no inciso IX deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender 
as seguintes condições:
I - ser pessoa jurídica de direito privado sem fi ns lucrativos, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014;
II - desenvolver atividades direcionadas ao Município de Araxá;
III - estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de publicação do edital; 
IV - desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos; 
V - não fi gurar como benefi ciária de recursos fi scalizados pelo CACS-FUNDEB ou como contratada pela Adminis-
tração a título oneroso.
§ 3º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso do inciso VI do “caput” deste artigo, a repre-
sentação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho, com direito a voz.
Art. 7º Ficam impedidos de integrar o CACS-FUNDEB:
I - o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou 
afi ns, até o terceiro grau;
II - o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados 
à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afi ns 
desses profi ssionais, até o terceiro grau
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo.
Art. 8º Os membros do CACS-FUNDEB, observados os impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados 
na seguinte conformidade:
I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo;
II - pelo Conselho dos Conselhos de Escola (CRECE), quando houver, por meio de processo eletivo organizado para 
esse fi m, no caso dos representantes dos estudantes e dos responsáveis por alunos;
III - pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos representantes de diretores de escola, 
professores e servidores administrativos;
IV - pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo eletivo amplamente divulgado e observadas as 
condições previstas no §§ 2º e 3º do artigo 6º desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se 
necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis.
Parágrafo Único. As indicações dos Conselheiros ocorrerão com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias do 
término do mandato dos conselheiros já designados.
Art. 9º Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específi ca, os integrantes do CACS-FUNDEB, em 
conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei.
Art. 10. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, 
nos termos previstos no seu regimento interno. 
Parágrafo Único. Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente e de Vice-Presidente qualquer representante 
do Poder Executivo no colegiado.
Art. 11. A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:
I - não será remunerada;
II - será considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confi arem ou deles receberem informações;
IV - veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas, no 
curso do mandato:
a) a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabe-
lecimento de ensino em que atuam;
b) o afastamento involuntário e injustifi cado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual 
tenha sido designado;
V - veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, 
a atribuição de falta injustifi cada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos.
Art. 12. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos termos desta lei terá vigência até 
31 de dezembro de 2022.
Parágrafo Único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB exercer as funções de acompanhamento e de 
controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei.
Art. 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o mandato dos membros do CACS-FUNDEB 
será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato.
Art. 14. As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas:
I - na periodicidade defi nida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral, ou por convocação de 
seu Presidente;
II - extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante solicitação por escrito de, no mínimo, 2/3 
(dois terços) dos integrantes do colegiado.
§ 1º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples dos membros do CACS-FUNDEB 
ou, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com os membros presentes.
§ 2º As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de quali-
dade nos casos em que o julgamento depender de desempate.
Art. 15. O sítio na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS-FUN-
DEB terá continuidade com a inclusão:
I - dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
II - do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho;
III - das atas de reuniões;
IV - dos relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo Conselho.
Art. 16. Cabe à Secretaria Municipal de Educação fornecer recursos humanos, estrutura técnica, administrativa e 
institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais 
da Educação – CACS/FUNDEB.
§ 1º. Objetivando a consecução do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo consignará anualmente na 
lei orçamentária dotação específi ca, em valores sufi cientes para o custeio das atividades desempenhadas pelo Con-
selho instituído pela presente lei, inclusive despesas com a capacitação continuada dos respectivos conselheiros.
§ 2º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação – CACS/FUNDEB contará com espaço físico, mo-
biliário e equipamentos, inclusive veículo, adequados ao seu pleno funcionamento, cuja localização deverá ser am-
plamente divulgada à sociedade civil, e com pessoal de apoio disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 3º. No exercício das competências estabelecidas na presente lei, inclusive participação em congressos, cursos, 
treinamento, na necessidade de deslocamento de Conselheiro do CACS/FUNDEB, para outras localidades o mesmo 
fará jus ao recebimento de diárias, obedecida a mesma sistemática do servidor público, de nível superior de esco-
laridade.
Art. 17. O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias após a posse dos Conselheiros.
Art. 18. Fica revogada a Lei Municipal nº 5.477, de 27 de maio de 2009.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.516   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

“Institui o Dia do Trabalhador Rural no âmbito do município”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Ricardo Assis Gianvechio – Dr. Zidane, com a graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1 º - Fica instituído o Dia do Trabalhador Rural no município de Araxá.
Art. 2º - Anualmente o Dia do Trabalhador Rural será comemorado no dia 24 de Maio, data essa já constante do 
calendário nacional como sendo o Dia do Café.
Art. 3º - Caberá a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Agricultura, propagar a divulgação da 
referida data comemorativa na imprensa local, assim como realizar evento em homenagens aos trabalhadores rurais.
Art. 4º - O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 
publicação.
Art. 5º - 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 7.517   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

“Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do 
Município de Araxá/MG”
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores Maristela Aparecida Dutra, Fernanda de Castelha 
Afonso, Evaldo Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, Pastor Moacir Ferreira dos Santos e Valter José da Silva – 
Valtinho da Farmácia, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Torna-se obrigatório, nos estabelecimentos da Rede Pública Municipal de Ensino de Araxá/MG, o ensino de 
noções básicas sobre a Lei Federal 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. 
Art. 2º - A execução desta lei estará a cargo da Secretaria Municipal de Educação de Araxá, em parceria com a Sec-
retaria Municipal de Ação e Promoção Social, com possível participação de entidades governamentais e não gover-
namentais ligadas ao tema da luta pelos direitos das mulheres e contra a violência contra a mulher. 
Parágrafo Único - A Coordenadoria de Políticas para Mulheres, no âmbito da SMAPS (Secretaria de Ação e Promoção 
Social), acompanhará a execução de todo o processo, ampliando o controle social sobre as políticas públicas para 
as mulheres. 
Art. 3º - Esta lei tem como propósito: 
I - Contribuir para o conhecimento, no âmbito das comunidades escolares, da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da 
Penha; 
II - Impulsionar a refl exão crítica, entre estudantes, professores e comunidade escolar, sobre a violência contra a 
mulher; 
III - Abordar a necessidade do registro, nos órgãos competentes, das denúncias dos casos de violência contra a mul-
her, bem como da adoção das medidas protetivas previstas na Lei Federal 11.340/2006.
IV - Promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, dessa forma, as práticas de violência contra a mulher. 
Art. 4º - O ensino será desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, realizando, no mês de agosto, anualmente, uma 
programação ampliada e específi ca em alusão à data e ao tema abordado por esta lei. 
Parágrafo Único - O conteúdo referente às noções básicas sobre a Lei 11.340/2006 será ministrado no âmbito de 
todo o currículo escolar.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.518   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) no 
orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, visando a realização de obras de ampliação do cemitério 
São João Batista.
Parágrafo único. Para fazer face ao crédito autorizado no caput utilizar-se-ão recursos do superávit fi nanceiro apura-
do no exercício de 2020, na fonte de recursos 200 – recurso ordinário.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício de 2021 para ajustes necessários em face ao crédito especial autorizado por esta Lei.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.519   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito especial no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) no orça-
mento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, visando a realização de obras 
de incentivo à implantação da planta industrial da McCain do Brasil Alimentos Ltda., conforme autorização da Lei 
Municipal n.º 7.424/2019.
Parágrafo Único. Para fazer face ao crédito autorizado no caput utilizar-se-ão recursos do superávit fi nanceiro apura-
do no exercício de 2020, na fonte de recursos 200 – recurso ordinário.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício de 2021 para ajustes necessários em face ao crédito especial autorizado por esta Lei.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.520   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 7.488/2021 e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica alterada a alínea ‘ii’, inciso XI, do anexo IV, da Lei Municipal n.º 7.488/2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“ii- Diretor de Serviços de Saúde Mental”
Art. 2° - Fica alterada a alínea ‘hh’, inciso XI, do anexo V, da Lei Municipal n.º 7.488/2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“ hh. Diretor de Serviços de Saúde Mental
• chefi ar a Diretoria sob sua responsabilidade, de acordo com as competências estabelecidas;
• coordenar, orientar e controlar o desempenho das unidades subordinadas;
• determinar providências e estabelecer contatos sobre assuntos específi cos da unidade;
• dirigir o setor de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde;
• decidir sobre matéria pertinente a Diretoria, obedecendo os limites estabelecidos em normas legais;
• promover e presidir reuniões de subordinados para transmitir instruções ou discutir as soluções para os problemas 
relacionados com sua área de atuação;
• manter contatos com unidades que tenham interesses comuns para esclarecimentos de matéria de trabalho e co-
ordenação de serviços;
• apresentar relatórios das atividades desenvolvidas pela Diretoria;
• zelar pelo cumprimento de diretrizes, normas e programas estabelecidos;
• auxiliar, quando determinado, o órgão de execução e os órgãos de apoio administrativo no atendimento ao público;
• executar outros trabalhos compatíveis com suas atribuições que forem determinados pelo órgão de execução, ao 
qual se vincula por confi ança e cujas instruções deverá observar.”
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.521   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Autoriza a celebração de convênio com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá 
dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a fi rmar Convênio com a Associação de Assistência Social da Santa 
Casa de Misericórdia de Araxá, CNPJ nº 16.908.6000/0001-92, reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.705 de 
27/08/1981, no sentido de conceder-lhe uma subvenção social no valor de até R$ 852.000,00 (oitocentos e cinquenta 
e dois mil reais), a serem pagos em 8 (oito) parcelas mensais no valor individual de R$ 106.500,00 (cento e seis mil 
e quinhentos reais).
§ 1.º. O convênio tem por objetivo a concessão de abono salarial em favor dos funcionários da entidade convenente 
que atuam no enfrentamento à pandemia instalada em face da COVID-19.
§ 2.º. O abono salarial a ser concedido aos funcionários da entidade será de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, 
independente da função exercida, porquanto perdurar o estado de pandemia.
Art. 2º. Para acorrer às despesas previstas na presente lei, fi ca autorizada a abertura de crédito especial no orça-
mento vigente do Fundo Municipal de Saúde até o valor indicado no artigo 1.º desta Lei, utilizando-se como fonte de 
recursos o superávit fi nanceiro apurado no exercício de 2020, na fonte de recursos 200 – recurso ordinário.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício de 2021 para ajustes necessários em face ao crédito especial autorizado por esta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.522   -   DE 06 DE MAIO DE 2021

Institui o Programa de Regularização Fiscal no Município de Araxá e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei institui o Programa de Regularização Fiscal no Município de Araxá, visando estimular o contribuinte a 
regularizar seus débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, que se encontre ou não em fase 
de cobrança administrativa ou judicial, ou ainda, em fase de protesto extrajudicial vencidos perante a Fazenda Pública 
Municipal, até 31 de dezembro de 2020 poderão ser pagos de acordo com os seguintes critérios:
I - se forem pagos à vista, desconto de 100% (cem por cento) da multa e 100% (cem por cento) dos juros devidos; 
II - se forem parcelados, o desconto da multa e dos juros serão progressivos da seguinte forma:
a) em até 5 (cinco) parcelas, desconto de 90% (noventa por cento) da multa e 90% (noventa por cento) dos juros 
devidos;
b) em até 10 (dez) parcelas, desconto de 80% (oitenta por cento) da multa e 80% (oitenta por cento) dos juros devidos;
c) em até 15 (quinze) parcelas, desconto de 70% (setenta por cento) da multa e 70% (setenta por cento) dos juros 
devidos;
d) em até 20 (vinte) parcelas, desconto de 60% (sessenta por cento) da multa e 60% (sessenta por cento) dos juros 
devidos;
e) em até 24 (vinte e quatro) parcelas, desconto de 50% (cinquenta por cento) da multa e 50% (cinquenta por cento) 
dos juros devidos;
§ 1º Na hipótese de o contribuinte optar pelo parcelamento, este será homologado mediante o pagamento da entrada 
prévia de 10% (dez por cento) do valor total da dívida.
§ 2º Os débitos poderão ser parcelados em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, desde que o 
valor de cada parcela não seja inferior a 1,5 (uma e meia) Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá (UFPA).
Art. 2º Não serão benefi ciados por esta Lei os débitos relativos:
I – Às taxas de funcionamento;
II – Ao ISSQN retido na fonte ou devido por substituição tributária;
III- Ao ISSQN fi xo/anual;
IV- Ao ITBI.
Parágrafo Único - Também não serão objeto de parcelamento, os créditos tributários apurados decorrentes de atos 
ilícitos, tais como, fraude, dolo ou simulação praticados pelo sujeito passivo.
Art. 3º O contribuinte deverá requerer o parcelamento previsto no inciso II, do artigo 1º desta lei, impreterivelmente 
até o dia 31 de julho de 2021.
§ 1º A solicitação do pedido de parcelamento será feita mediante Termo de Confi ssão de Dívida e Compromisso de 
Pagamento, devidamente preenchido e assinado pelo sujeito passivo, em 2 (duas) vias, com a indicação do número 
de parcelas, que terão a seguinte destinação:
I – 1ª via – órgão fazendário, protocolizado, passa a integrar o Processo Tributário Administrativo;
II – 2ª via – contribuinte.
§ 2º Deverão ser anexados, ainda:
a) Documento de Arrecadação Municipal (DAM), quitado referente ao percentual da entrada prévia do referido débito, 
nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1º desta lei, na hipótese de solicitação de parcelamento.
b) Procuração, conforme o caso, com fi rma reconhecida em cartório ou, reconhecida pelo servidor, por semelhança, 
com apresentação do documento original.
c) Em se tratando de pessoa jurídica, cópia do contrato social e alterações, ou da última alteração do contrato social 
consolidada.
§ 3º O Termo de Confi ssão de Dívida e Compromisso de Pagamento deverá ser preenchido de acordo com as in-
struções nele contidas e conterá o demonstrativo dos impostos objetos do parcelamento, podendo ser substituído por 
relatório processado eletronicamente pelo Departamento de Fazenda.
§ 4º Os créditos tributários, relativamente aos impostos considerados como denunciados espontaneamente constan-
tes do Termo de Confi ssão de Dívida e Compromisso de Pagamento não eliminam a verifi cação de sua exatidão, com 
relação a eventuais diferenças, acrescidas dos encargos legais cabíveis.
§ 5º Os créditos objetos do parcelamento são consolidados na data da assinatura do Termo de Confi ssão de Dívida 
e Compromisso de Pagamento e expressos em reais representados em unidades equivalentes a Unidade Fiscal da 
Prefeitura de Araxá – UFPA.
§ 6º Os débitos fi scais parcelados, quando não pagos na data dos respectivos vencimentos, serão corrigidos pela 
variação da Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá (UFPA) e acrescidos de juros de mora de 1 % (Um por cento) ao 
mês, ou fração do mês, não acumulável, e de multa de 10% (dez por cento).
§ 7º No caso de não pagamento do parcelamento, somente poderá ser objeto de novo parcelamento, mediante pag-
amento de 30% (trinta por cento) do valor total da dívida remanescente no ato do pedido de parcelamento.
Art. 4º A adesão ao Programa de Regularização Fiscal no município de Araxá implica em:
I - confi ssão irrevogável e irretratável da totalidade dos créditos nele incluídos; 
II - interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional – Lei 
5.172/1966, e do artigo 202, inciso VI, do Código Civil – Lei 10.406/2002;
III - desistência expressa e de forma irrevogável e irretratável da impugnação, defesa ou recurso interposto e da 
ação judicial proposta e, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais a Prefeitura do 
Município de Araxá - Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão se fundam os referidos processos 
administrativos e ações judiciais, relativamente aos créditos incluídos Programa de Regularização Fiscal;
IV - confi ssão extrajudicial nos termos dos artigos 389 e 395 respectivamente do Código de Processo Civil - Lei nº 
13.105/2015, e sujeição das pessoas físicas e jurídicas à aceitação plena e irretratável das condições estabelecidas 
nesta lei;
V - suspensão da exigibilidade do crédito, permitindo a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de neg-
ativa.
Art. 5º Com relação aos débitos ajuizados, para obtenção dos benefícios desta Lei, o devedor deverá arcar com as 
respectivas custas processuais, e honorários advocatícios.
Parágrafo Único. Em se tratando de débitos protestados extrajudicialmente, o devedor deverá arcar com as respecti-
vas despesas cartorárias decorrentes do protesto.
Art. 6º O sujeito passivo será excluído do Programa de Regularização Fiscal no município de Araxá, diante da ocor-
rência de uma das seguintes hipóteses:
I – pelo descumprimento de quaisquer das exigências estabelecidas nesta lei;
II – pela inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data do vencimento das respectivas 
parcelas;
III – pela inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos de quaisquer tributos municipais, não incluídos 
no Programa de Regularização Fiscal no município de Araxá;
IV – pela falência decretada, pela homologação de recuperação judicial, ou pela insolvência civil do sujeito passivo.
Parágrafo Único - A exclusão do sujeito passivo do Programa de Regularização Fiscal no município de Araxá inde-
penderá de notifi cação prévia ou de interpelação e implicará em: 
l - perda de todos os benefícios concedidos por esta lei, com a recomposição de todos os valores objeto de redução 
por força da adesão;
II - exigibilidade do saldo restante obtido da diferença entre o valor pago e o valor total consolidado nos termos do 
parágrafo 5º, do artigo 3º;
III – cessação da suspensão do crédito e ajuizamento ou prosseguimento da execução fi scal, conforme o caso;
IV – desistência do parcelamento e o imediato prosseguimento da cobrança do crédito, administrativamente, extraju-
dicialmente ou judicialmente.
Art. 7º A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de im-
portância já paga, a qualquer título.
Art. 8º Caberá à Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão expedir instruções complementares, 
necessárias à implementação e operacionalização do Programa de Regularização Fiscal no município de Araxá, nos 
termos defi nidos nesta lei.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 16/2020, de 04 de maio de 2021.
Dispõe sobre a relação de entidades ou organizações de Assistência Social com pedido de inscrição e autorização de 
funcionamento deferido pelo CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social   
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial seu artigo 1º, que dispõe sobre o 
caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de 
assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;   
Considerando o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que defi ne as ações continuadas de assistência social;  
Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de 
assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências
Considerando as normas da RESOLUÇÃO Nº 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistên-
cia Social -, que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, 
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.  
Considerando a Resolução do CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipifi cação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;
RESOLVE:
Art. 1o – Torna pública a relação de entidades ou organizações de Assistência Social com pedidos de inscrição e 
autorização de funcionamento deferidos pelo CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, com seu respectivo 
número registro ativo:

001/2019 APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
002/2019 SOPROH – Sociedade de Promoção Humana 
003/2019 FADA – Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá 
004/2019 Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário
005/2019 SEPROSIC – Lar Santa Terezinha  
006/2019 Casa de Nazaré
007/2019 Recanto São Vicente de Paulo 
008/2019 SOS – Serviço de Obras Sociais  
009/2019 Legião da Boa Vontade – LBV
010/2019 FAMA – Fundação de Assistência à Mulher de Araxá -
011/2019 Instituto Social Labor Fé e Amor 
012/2019 Obras Assistenciais Espíritas Eurípedes Barsanulfo 
013/2019 Associação Damas Salesianas de Araxá  
015/2019 Lar Ebenezer 
016/2019 Conselho Central de Araxá da Sociedade de São Vicente de Paulo 
017/2019 Obras Assistenciais Espíritas Servos de Maria  
018/2019 CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº. 18, de 03 de maio de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do Projeto Governamental “TV Araxá Educa” e autoriza o repasse de recursos fi nan-
ceiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente à Secretaria Municipal de Educação visando 
atender a esta fi nalidade.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliber-
ativo responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de 
Araxá, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei federal n.º 8.069/1990, 
e em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciên-
cia - artigo 37, caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;
CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do ad-
olescente, disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 4º da Lei n.º 8.069/1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente; 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 6º, caput e § 1º, 13, III e V, 70, caput e parágrafo único, 71, 74, § 4º, 
76 e 77, I, da Lei Municipal n.º 6.087/2011;
CONSIDERANDO o parecer escrito apresentado pela Comissão de Seleção acerca do projeto e respectivo plano 
de trabalho apresentado por órgãos, entidades e programas governamentais do Município de Araxá-MG, inscritos 
no CMDCA, tendo por objetivo a execução de projetos de interesse público da política municipal dos direitos da 
criança e do adolescente, mediante liberação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente - FMDCA, em conformidade com a aprovação do plenário do colegiado em votação realizada em sessão 
extraordinária realizada no dia 03 de maio de 2021 via SKYPE, conforme atas lavradas e assinadas no ato;   
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o Projeto Governamental “TV Araxá Educa” e autorizado o repasse de recursos fi nanceiros 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente à Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 
635.363,12 (seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e doze centavos), visando atender a 
esta fi nalidade, em conformidade com o plano de trabalho aprovado pelo plenário do CMDCA em reunião extraor-
dinária realizada no dia 03 de maio de 2021.
Art. 2º. São obrigações da Secretaria Municipal de Educação no que concerne aos repasses de recursos do FM-
DCA aprovados nesta resolução:
I. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específi ca;
II. Permitir o livre acesso dos servidores da Administração Pública Municipal, bem como do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, aos processos, aos documentos e às informações referentes à transferência dos recursos 
fi nanceiros, bem como aos locais de execução dos projetos;
III. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e fi nanceiro do recurso recebido;
IV. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos oriundos da contratação de pessoal e outros relacio-
nados à execução do Projeto;
V. Prestar, periodicamente, contas dos recursos fi nanceiros recebidos aos órgãos competentes da Administração 

Pública Municipal;
VI. Devolver, ao fi m da execução do referido projeto, caso exista, o saldo fi nanceiro remanescente à contracorrente 
do FMDCA;
VII. Cumprir o objeto dentro do prazo previsto no plano de trabalho para a execução do projeto aprovado.
Art. 3º. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos fi nanceiros do FMDCA para fi nalidades alheias à 
execução dos projetos aprovados, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente público, inclusive no 
que se refere aos pagamentos ou recolhimentos previdenciários fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos 
da Administração Pública Municipal na liberação de recursos fi nanceiros.
Art. 4º. O Projetos “TV Araxá Educa” deverá ser executado dentro do prazo de vigência constante de seu plano 
de trabalho aprovado pelo CMDCA, contado a partir do depósito do recurso em conta específi ca, observando-se 
o seguinte:
I. Excepcionalmente serão admitidas prorrogações do prazo de vigência da execução dos projetos aprovados, 
sempre que necessárias, mediante proposta da respectiva secretaria executora, acompanhada da devida justifi ca-
tiva e formulada no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do termo fi nal de vigência do projeto.
II. Toda e qualquer prorrogação aprovada deverá ser formalizada através de Resolução do CMDCA, a ser publica-
da antes do término da vigência do prazo de execução do projeto. 
Art. 5º. O monitoramento e avaliação da execução do projeto deverá ser realizado por um agente público a ser des-
ignada para esta fi nalidade mediante nomeação do Chefe do Poder Executivo para fi ns de acompanhamento do 
Projeto Governamental a ser executado com recursos fi nanceiros procedentes do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FMDCA, conforme disposto no artigo 6º da Resolução nº 17 de 31 de março de 2021.
Art. 6º. No caso de inexecução total ou parcial do projeto, ou na hipótese de execução desvirtuada de seu objeto, 
os responsáveis estarão sujeitos às sanções legais previstas no ordenamento jurídico, notadamente àquelas pre-
vistas na Lei n.º 8.429/1992, se cabíveis, e na legislação penal correlata, assegurados, em qualquer caso, a ampla 
defesa e o contraditório.
Art. 7º. Esta Resolução do CMDCA deverá ser homologada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Araxá como 
condição para execução do objeto do presente repasse fi nanceiro com recursos do FMDCA. 
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de maio de 2021. 
Araxá, 03 de maio de 2021.

____________________________________
Carlos Alberto da Luz 
Presidente do CMDCA

____________________________________________
Rubens Magela da Silva

Prefeito do Município de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO nº. 028, de 04 de maio de 2021.
Aprova o “resultado preliminar” da seleção de projetos apresentados pelas organizações da sociedade civil no 
âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 02/2021, Eixo II, aprovado pela Resolução nº 02, de 19 de janeiro de 
2021, com a fi nalidade de celebrar instrumentos de parceria com a Administração Pública Municipal, mediante a 
aprovação do Conselho Municipal do Idoso de Araxá - CMIA. 
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de 
políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais, espe-
cialmente o que dispõe a Lei municipal n.º 4.884/2006, de 28 de abril de 2006, que institui o Fundo Municipal dos 
Direitos e Proteção do Idoso;
Considerando o parecer técnico apresentado pela Comissão de Seleção acerca dos projetos e respectivos planos 
de trabalho apresentados pelas organizações da sociedade civil para celebração de parcerias com a Adminis-
tração Pública Municipal nos processos de seleção do Edital de Chamamento Público n.º 02/2021/CMIA, aprovado 
pela Resolução nº 02/2021/CMIA, de 19 de janeiro de 2021, parecer este aprovado pelo plenário realizado no dia 
26 de abril de 2021, em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o parecer da Comissão de Seleção do C.M.I.A. no âmbito do processo de seleção aberto 
pelo Edital de Chamamento Público n.º 02, para o Eixo II, aprovado pela Resolução nº 02, passando a indicar a 
seguir o resultado preliminar:

A) Projetos Classifi cados e Aprovados
INSTITUIÇÃO PROJETO VALOR NOTA

Associação Obras Sociais Augusto Lima Esperançar R$420.178,07 (quatrocentos e vinte mil, cento e 
setenta e oito reais, sete centavos) 88,75

Banco de Leitos E de Colchões Do Rotary 
Clube De Araxá Manutenção e Aquisição de Bens R$101.717,06 (cento e um mil, setecentos e 

dezessete reais, seis centavos) 78,75

Banco de Cadeiras de Rodas Do Rotary 
Clube De Araxá Manutenção e Aquisição de Bens R$76.844,41 (setenta e seis mil, oitocentos e 

quarenta e quatro reais, quarenta e um centavos) 72,5

Valor total dos projetos aprovados para esse edital no eixo II: R$ R$598.739,54 (quinhentos e noventa e oito mil, 
setecentos e trinta e nove reais, cinquenta e quatro centavos)
Art. 2º - Abre-se aos interessados o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso administrativo contra 
a decisão do plenário do C.M.I.A que aprovou os projeto e respectivo valor indicado no artigo 1º, alínea “A”, a con-
tar do primeiro dia útil posterior à publicação no Diário Ofi cial do Município da presente Resolução.
Art. 3º - Art. 3º - Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidên-
cia do CMIA, a qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de 
reforma da decisão para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou ex-
traordinária a ser realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo 
fi nal para interposição de recursos, conforme o disposto no item 8.2 do edital de chamamento 02/CMIA/2021, 
sendo que a decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo plenário do CMIA.
Art. 4º - As organizações da sociedade civil proponentes que não interpuserem recursos contra a presente Res-
olução do C.M.I.A terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para reapresentar seus projetos, readequando-os aos 
valores aprovados, em conformidade com o artigo 1º desta Resolução, a contar da data da publicação desta no 
Diário Ofi cial do Município. 
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 04 de maio de 2021.

Sara Resende 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO CMSA Nº 08 DE 28 DE ABRIL DE 2021
“Empossa Conselheiro indicado por entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de Araxá – Gestão 2018-
2020”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª Reunião Ordinária de 2021, realizada no dia 28 de 
abril de 2021, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento Interno 
e considerando:
- O disposto na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “Institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá 
outras providências”; 
- O disposto na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “Lei Orgânica da Saúde”; 
- A Resolução nº 453, de 10 de Maio de 2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais 
números 2.624/93 e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências. 
RESOLVE:
Artigo 1º. Empossar Conselheiro indicado pela entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de Araxá – 
Gestão 2018-2020, em substituição ao anteriormente empossado, conforme segue:
Governo
Titular: Lorena de Pinho Magalhães em substituição a Diane Dutra Cardoso Borges.

Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 28 de abril de 2021.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Lorena de Pinho Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA Nº 09 DE 28 DE ABRIL DE 2021
“Dispõe sobre aprovação, com ressalvas, da Programação Anual de Saúde do Município de Araxá, para o ano de 

019/2019 Banco de Leitos e Colchões Especiais do Rotary Club de Araxá Norte 
020/2019 Associação Obras Assistenciais Espíritas Augusto Lima   
021/2019 Oratório Nossa Senhora Auxiliadora
022/2019 Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC
023/2019 Obras Sociais Auta de Souza 
024/2019 Instituto Foco 
025/2019 Associação de Amparo a Crianças, Adolescentes e Adultos com Câncer
026/2019 Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Araxá 
027/2019 Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá – CAMTA 
028/2019 Ampara - Associação de Amparo as pessoas com câncer de Araxá 
029/2019 Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais 
030/2019 Instituto Consciência e Ação
031/2019 Comunidade Rhema de Aliança
032/2019 Grupo de Adoção Aquecendo Vidas

033/2020 Instituto Apreender 
034/2020 Instituto Movart
035/2020 Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá – ASSEPA
036/2020 Associação dos Reumáticos de Araxá- ARAX
037/2020 Instituto Pater de Educação e Cultura – Societá.
038/2021 Sócio Cultural Esportivo – INSER
039/2021 Associação dos Doadores de Sangue de Araxá
040/2021 Comunidade Unida pelos Idosos de Araxá- Cuidar

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 04 de maio de 2021. 

PEDRO MEIRELES GANIME
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

Presidente em Exercício.
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FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

Processo Seletivo Simplifi cado. Edital nº 01/2021/FCAA. Extrato de julgamento de recurso. Recurso núme-
ro 001. Proposto recurso por N.C.D.S, que discordou do não recebimento de sua inscrição. Analisado o recurso, 
restou indeferido por decisão da Comissão, decisão esta que contou com concordância do Departamento Jurídico da 
Fundação. A primeira inscrição não foi recebida por estar em incompatibilidade com as normas do edital; a segunda foi 
realizada fora do prazo previsto.  Araxá, 04 de maio de 2.021. Comissão Examinadora de Processo Seletivo.

Processo Seletivo Simplifi cado. Edital nº 01/2021/FCAA. Extrato de julgamento de recurso. Recurso núme-
ro 002. Proposto recurso por A.F.G.D.S, que discordou do não recebimento de sua inscrição. Analisado o recurso, 
restou indeferido por decisão da Comissão, decisão esta que contou com concordância do Departamento Jurídico da 
Fundação. A inscrição não foi recebida por estar em incompatibilidade com as normas do edital.  Araxá, 06 de maio de 
2.021. Comissão Examinadora de Processo Seletivo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO DA 1ª ETAPA

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2021/FCAA

Nº NOME INSCRIÇÃO CARGO RESULTADO
1.             ISABELLA PAULA SOUZA 1 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
2.             REGINA MARA GUIMARÃES DE CASTRO 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
3.             FERNANDA PAULA REZENDE 3 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
4.             MIRLAINE FRANCIELLE SILVA FERREIRA 4 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
5.             TAMARES TAMIRES FARIA FREITAS 5 ASSISTENTE SOCIAL CLASSIFICADO
6.             BRUNA ALVES SIMÕES 6 COORDENADORA CLASSIFICADO
7.             FABÍOLA AGUIAR TROMPIERI 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
8.             KARLA CRISTINA RIBEIRO MATOS 8 ASSISTENTE SOCIAL CLASSIFICADO
9.             RENATA XAVIER DE SOUZA 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLASSIFICADO
10.           MARIA EUGÊNIA CONTATO 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
11.           SÉRGIO DE JESUS SILVA 11 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
12.           MARAÍSA DE FÁTIMA SILVA 12 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
13.           FERNANDA BARBOSA NUNES 13 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
14.           NILDEN LUCIANO NOGUEIRA 14 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
15.           JÉSSICA REIS 15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
16.           ANA CAROLINA DE SOUZA 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
17.           RÚBIA DA SILVA PEREIRA 17 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
18.           LUCIENE CÂNDIDA CARVALHO DA MATA 18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
19.           CLÁUDIO BEATRIZ SOUZA 19 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
20.           KAMYLLA ADRIANE DOS SANTOS 20 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
21.           CRISTIANE GONÇALVES DE JESUS 21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
22.           MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO JÚNIOR 22 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
23.           JULIANE DA SILVA PACHECO 23 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
24.           LUCIANA BATISTA FERREIRA 24 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
25.           POLLYANA FERNANDA LIMA 25 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
26.           ANA CAROLINA MALVEIRA LIMA 26 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
27.           MARIANNE NOGUEIRA PIRES 27 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
28.           MELINA FLÁVIA ANANIAS 28 COORDENADORA CLASSIFICADO
29.           RENATA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO 29 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLASSIFICADO
30.           ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA 30 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
31.           MILIANA PANSINI VILAÇA 31 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
32.           CRISTINA MONALIZA DE SOUSA 32 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLASSIFICADO
33.           JORDANA AUGUSTA FERREIRA ALVES 33 ASSISTENTE SOCIAL CLASSIFICADO
34.           JHENNIFER EDUARDA DE ALMEIDA SILVA 34 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
35.           LUANA ROSA DA SILVA 35 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
36.           IARA CRISTINA VILLALBA GOMES PEREIRA 36 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
37.           MATHEUS SEVERINO RESENDE DE FAVERI 37 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
38.           MARIA CARLA REIS PIAU 38 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
39.           ANDRESSA DUARTE LEITE SANTANA 39 PEDAGOGO CLASSIFICADO
40.           TAYNA BORGES REBELLO 40 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
41.           VICTOR HUGO REZENDE NUNES 41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
42.           RODRIGO TRINDADE SILVA 42 PSICÓLOGO CLASSIFICADO
43.           ANA CAROLINA BUENO DE ARAÚJO MACIEL 43 ASSISTENTE SOCIAL CLASSIFICADO
44.           THALESSA HELENA SANTOS 44 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLASSIFICADO
45.           LUANA PAULA RODRIGUES 45 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
46.           ISABELLA BARRETO FERREIRA 46 ADVOGADO CLASSIFICADO
47.           KARLA MAGALHÃES DA SILVA 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
48.           PATRÍCIA PESSOA BERNARDES BAIÃO 48 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
49.           MÁRCIA FERREIRA DE MELO 49 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLASSIFICADO
50.           TACIANE MÁRCIA VALERIANO 50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
51.           ASSÍRIA MONALISA ALMEIDA DO NASCIMENTO 51 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
52.           TÂNIA ROSA SILVA MARINO 52 PEDAGOGO CLASSIFICADO
53.           GEOVANA HORDONES FERREIRA BARROS 53 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
54.           PAULA ANTÔNIA MATEUS AMADOR 54 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
55.           SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES 55 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
56.           FRANCIELE FULGÊNCIO FERREIRA 56 ADVOGADO DESCLASSIFICADO

2021 – PAS 2021.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª Reunião Ordinária de 2021, realizada no dia 28 de 
abril de 2021, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento Interno 
e considerando:
- A Constituição Federal 1988, Art. 199 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades Filantrópicas e as sem fi ns 
lucrativos.
- O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- A Lei Complementar nº 141 de 13 de Janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal 
para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
em ações e serviços públicos de saúde; e
- A Resolução 453, de 10 de Maio de 2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais 
números 2.624/93 e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências.      
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar, com ressalvas, a Programação Anual de Saúde de Araxá-MG, para o ano de 2021 – PAS 2021, 
conforme apresentado na 4ª Reunião Ordinária do ano de 2021 do Conselho Municipal de Saúde de Araxá, conforme 
segue as considerações:
Considerando a pandemia do Novo Coronavírus – Covid-19, onde a maioria das estratégias de saúde precisaram ser 
replanejadas com urgência, canceladas ou adiadas para datas a posteriori adequadas, quando, provavelmente, será 
possível a promoção de saúde com ações coletivas com a segurança sanitária sendo primordial, mas também, a edu-
cação em saúde acessível a todos.
Considerando que a OMS recomendou adequações, cancelamentos e adiamentos de ações e procedimentos eletivos 
em saúde, visando a não aglomeração de pessoas e a mitigação e disseminação do Novo Coronavírus – Covid-19, 
evitando agravos e prejuízos à saúde coletiva da população, num dano colateral infeliz, mas inevitável, devido à rápida 
contaminação do mesmo vírus citado, segue ressalvas.
1. A implantação de atendimentos online, de acordo com conselhos profi ssionais, seriam viáveis em alguns casos e 
poderiam ser realizados buscando ampliar o acesso à saúde para a população.
2. A necessidade de suprir as Unidades Básicas de Saúde com profi ssionais alocados para determinadas funções es-
pecífi cas daquele serviço, readequando os quadros e ofertando assim serviço básico e de qualidade ao cidadão, seja 
médicos, fi sioterapeutas, dentistas e demais profi ssionais de saúde que fazem parte do Corpo Técnico da Secretaria 
de Saúde.
3. Ampliar as ações educativas e de conscientização dos benefícios e da necessidade da vacinação específi ca para 
Covid-19.
4. Apoio em Saúde Mental aos profi ssionais da área de saúde (abordando fatores que estão levando a doenças e 
agravos de doenças mentais e outras de fundo psicossomáticos) durante a pandemia, uma vez a Secretaria de Saúde 

trabalhar, constantemente, na linha de frente no combate a Covid-19.
5. Rever as ações que não constam no referido Plano Anual de Saúde 2021, mas que constam da Programação Munic-
ipal de Saúde 2018-2021 e, que nas ausências ou cortes, sejam justifi cadas, como observado nos setores de Nutrição, 
Saúde do Homem e Idoso, Auditoria, Ouvidoria, entre outros.
6. A Implantação e execução das ações elencadas do Eixo 5 do PMS 2018-2021 que são fundamentadas na Resolução 
CNS nº. 353/2003 e na Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 que dispõem sobre as diretrizes para a 
sua implementação, que trata da Capacitação e Educação Permanente dos Profi ssionais da área de Saúde e, mais 
recente, a Portaria nº 3194, de 28 de novembro de 2017 que versam para o fortalecimento das práticas de Educação 
Permanente em Saúde. A importância da inclusão de uma gestão e coordenação específi ca, no contexto atual, para 
aplicação de efetivas capacitações e formações que irão repercutir no melhor atendimento ao usuário, bem como, um 
estímulo à utilização de novas tecnologias para o ensino em saúde e o estabelecimento do compromisso com as novas 
demandas de saúde pública.
7. Ampliar a divulgação dos serviços da Secretaria de Saúde de forma mais acessível à população, para evitar enga-
nos, desinformação à população e manter a Secretaria de Saúde alerta sobre a real necessidade do público assistido.
8. Em 2021,devido ao avanço do Covid-19, surge a necessidade urgente de implantar protocolos clínicos no combate 
ao Covid-19, desde protocolos de tratamentos preventivos até  intubação, ressaltando a necessidade da aquisição de 
mais 2 ambulâncias para atendimento no 192 e, no momento, atender pacientes com Covid-19.
9. Os exames de imagem precisam prestar melhor atendimento ao usuário da cidade, seja revendo prestador ou am-
pliando convenio com outras cidades fornecedoras de serviços de melhor qualidade.
10. Em se tratando do tratamento fora de domicilio, que teve diversas ações prejudicadas pelas medidas de isolamento 
social e sanitárias de combate ao Covid-19, as atividades são ligadas a secretarias de outros municípios, a GRS e a 
SES o que prejudica sua independência e autonomia.
11. Continuidade da reorganização do quadro de profi ssionais da SMS, seus fl uxogramas e organogramas, dando uma 
maior publicidade ao público e demais agentes promotores de saúde do município.
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 28 de abril de 2021.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Lorena de Pinho Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva

Prefeito Municipal de Araxá



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA,  07 DE MAIO DE 2021PÁGINA | 10

57.           MIRIAM TEREZA TEIXEIRA ARAÚJO SANTIAGO 57 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
58.           AMANDA LORENA LEITE 58 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
59.           BÁRBARA PEREIRA BORGES FERNANDES 59 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
60.           ELAINE APARECIDA PIRES PINHEIRO ROCHA 60 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
61.           CAMILA DE SOUSA SANTANA 61 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
62.           NATHÁLIA STEPHANIE SANTANA SEABRA 62 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
63.           LORIAN RABELO FARAH 63 ADVOGADO CLASSIFICADO
64.           MARLON BORBA SANTANA 64 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
65.           AMANDA SOUZA 65 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
66.           GABRIELLA OLIVEIRA ARANTES COELHO 66 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
67.           NATHÁLIA DE AGUIAR REZENDE 67 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
68.           MARIA EDUARDA SILVA ARAÚJO RIBEIRO 68 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
69.           ALESSANDRA TEIXEIRA DA CUNHA SILVA 69 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
70.           JAQUELINE NATÁLIA DOS ANJOS 70 PSICÓLOGO CLASSIFICADO
71.           LUANA STHEFANE REIS 71 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
72.           MIRLENE ALVES ARAÚJO SILVA 72 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
73.           KELLY FÁTIMA CARDOSO 73 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
74.           THAÍS RIBEIRO SILVA 74 ADVOGADO CLASSIFICADO
75.           ALANA AMUI CAIXETA 75 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
76.           NEILA MARIA BORGES 76 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
77.           MARIANA DE ÁVILA CARNEIRO 77 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
78.           IVANUZY SILVA RIBEIRO 78 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
79.           JÉSSICA CRISTINA DE MOURA FARIA 79 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
80.           GEISY LAURA DOS REIS BATISTA 80 PSICÓLOGO CLASSIFICADO
81.           JÚLIA LORDE SOUSA PEREIRA 81 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
82.           CATARINE FREE DIAS DE CARVALHO 82 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
83.           RAFAELA CÂNDIDO DE SOUZA 83 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
84.           CAMILA MARTINS MENEZES 84 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
85.           FRANCIELLY JULIAN EUGÊNIO ROSA 85 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
86.           LORENA MARTINS DE PAIVA DA SILVA 86 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
87.           CLÁUDIA DA SILVA RODRIGUES 87 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
88.           VALDETE MARIA DA SILVA 88 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
89.           MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DE AGUIAR 89 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
90.           THAIRINE APARECIDA DE ALVARENGA 90 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
91.           KARLA ELOÍSA DE SOUZA GOMES 91 COORDENADORA CLASSIFICADO
92.           SUELEN CAROLINA DE SOUSA 92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
93.           PRISCILA BRITO EVANGELISTA 93 ADVOGADO CLASSIFICADO
94.           LARISSE ROMÁLIA CARLOS 94 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
95.           BETÂNIA CRISTINA OLIVEIRA 95 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
96.           TATIANA HELEN DE ÁVILA LEITE 96 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
97.           FERNANDA COSTA FARIA 97 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
98.           DAIANA RODRIGUES JOSÉ SILVA 98 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
99.           MÁRLIA APARECIDA DA SILVA 99 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
100.         PATRÍCIA APARECIDA FERREIRA 100 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
101.         RAIANI BORGES MARICONE MURASHIMA 101 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
102.         MARTA FERREIRA DE MELO SOARES 102 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
103.         ANA CAROLINE SILVA BATISTA 103 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
104.         CAMILA DOS SANTOS BENFICA ROSA 104 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
105.         MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 105 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
106.         ABADIA CRISTINA RODRIGUES SOARES MOTTA 106 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
107.         VERA LÚCIA SILVA DE JESUS 107 PEDAGOGO CLASSIFICADO
108.         PATRÍCIA MADALENA RODRIGUES 108 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
109.         DANYENNE PRISCILA GONÇALVES OLIVEIRA 109 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
110.         RÚBIA MARA ROSA TESHIMA 110 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
111.         PATRÍCIA DE OLIVEIRA 111 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
112.         RODRIGO SANTOS JÚNIOR 112 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
113.         LIAMARA BORGES FRANÇA 113 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
114.         FLORENCE SILVA MONTOVANI PEREIRA 114 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
115.         CÁTIA DANIELA DO AMARAL 115 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
116.         KAMILA ALVES SOUZA 116 PEDAGOGO CLASSIFICADO
117.         BÁRBARA ALVARENGA DE MORAIS 117 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
118.         BRUNNA GRAZIELLE SILVA DIAS 118 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
119.         ANDREIA APARECIDA DE PAULA MARTINS 119 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
120.         FABIANA APARECIDA DA SILVA 120 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ANULADA
121.         IARA APARECIDA DE OLIVEIRA 121 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
122.         CÉLIA PIO DA SILVA ALVES 122 COORDENADORA DESCLASSIFICADO
123.         RENATA CAMPOS SANTOS 123 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
124.         ANNA VICTÓRIA BARBOSA NORONHA PENA 124 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
125.         MARINA MAGALHÃES RIBEIRO 125 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
126.         DANIELI MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 126 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
127.         LUANA ROSA RODRIGUES VIEIRA 127 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
128.         MÁRCIA FERREIRA DE MELO 128 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ANULADA
129.         JERUSA PAULA DA SILVA 129 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
130.         GUILHERME HENRIQUE FERREIRA MARTINS 130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
131.         VICENTE DE PAULO ROSA 131 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
132.         CRISTIANE SALES RODRIGUES 132 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
133.         VÂNIA LÚCIA MAGALHÃES 133 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
134.         NATÁLIA CORREA FAGUNDES 134 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
135.         ALEFF HENRIQUE DA SILVEIRA MADRUGA 135 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
136.         ESTEVÃO LANGE NETO 136 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
137.         NATHÁLIA RAFAELA DA SILVA 137 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
138.         GISLAINE NATÁLIA DA SILVA 138 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
139.         LAURA VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS 139 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
140.         STEFANY RODRIGUES GOMES 140 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
141.         JANAINA APARECIDA GOMES ELIAS DE ÁVILA 141 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
142.         RONALHA LELIS E SILVA 142 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
143.         KARENN OLIVEIRA DA SILVA 143 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
144.         LUCIANE CRISTINE ALVES MARTINS 144 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
145.         MARCELLA FRANCO MALUF IDALÓ 145 COORDENADORA CLASSIFICADO
146.         HELISÂNGELA MARA COSTA RIBEIRO 146 COORDENADORA CLASSIFICADO
147.         GUILHERME CAETANO MACIEL 147 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
148.         RODOLFO BERNANRDES DE ÁVILA LEMOS 148 ADVOGADO CLASSIFICADO
149.         EVELYN HELENA SHIGAKI GOMES 149 COORDENADORA DESCLASSIFICADO
150.         CLEIDILENE APARECIDA GOMES CHAVES 150 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
151.         GUILHERME DE ALMEIDA CHAVES 151 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
152.         DANIELA CRISTINA DA SILVA MORAIS CUNHA 152 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
153.         JANAINA DA SILVA ALMEIDA 153 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
154.         AMANDA RIBEIRO SANTOS 154 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
155.         NAYARA MORAIS MARTINS 155 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
156.         MARIA EDVÂNIA GONÇALVES 156 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
157.         ÉRIKA VIEIRA BORGES FERREIRA 157 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
158.         CÍNTIA SOUSA VALÉRIO DA SILVA FAGUNDES 158 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
159.         THAIS FERNANDA RODRIGUES SILVA 159 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
160.         SILVANE DE ALMEIDA 160 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
161.         LIDIANDE DE CÁSSIA PINHEIRO 161 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
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INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, AMARILDO GASPAR EUZEBIO FERREIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Munici-
pal: 1.R1.03.508.0180.001, localizado na RUA LENINHA ROCHA BORGES, 375, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, BALTAZAR RIBEIRO - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.090.0783.001, localizado na RUA ROBERTO BORGES, 30, Bairro LEBLON, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 40 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, DANILO DE SOUZA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C3.01.189.0185.001, 
localizado na AVN ROSALIA ISAURA DE ARAUJO, 140, Bairro GUILHERMINA VIEIRA CHAER, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, compare-
cer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, DAYANE FLORIANO DE RESENDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.401.0022.001, localizado na RUA MARIA JOSE BARBOSA, 295, Bairro JARDIM EUROPA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração 
ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, FLAVIO HENRIQUE DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.508.0053.001, localizado na RUA GASPARINA MARIA DA COSTA, 50, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-

sente edital, FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.502.0040.001, localizado na RUA LENINHA ROCHA BORGES, 130, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta ci-
dade, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, FRANCISCO JEREMIAS LUCIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R1.02.128.0696.001, localizado na AV JOSE ANTONIO BARBOSA, 860, Bairro SÃO DOMINGOS, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração 
ao artigo 258 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, GIOVANI DE PAULA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.r1.03.506.0040.001, localizado na RUA JULIA PORFIRIO LEITAO, 40, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração 
ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e ten-
do em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente ed-
ital, JULIO CESAR VILACA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.510.0276.001, 
localizado na RUA LENINHA ROCHA BORGES, 195, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 e 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
KARINA APARECIDA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.689.0422.001, 
localizado na RUA DAS MARITACAS, 25, Bairro ANA ANTONIA, 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, Praça 
Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 e 37 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, PAULA CARDOSO DE PAIVA VALERIANO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Munici-
pal: 1.C3.01.189.0335.001, localizado na AVN ROSALIA ISAURA DE ARAUJO, 240, Bairro GUILHERMINA VIEIRA 

162.         THAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA 162 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
163.         ANA PAULA DA CUNHA REZENDE PEREIRA 163 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
164.         RENATA DE FÁTIMA XAVIER 164 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
165.         MÔNICA RAQUEL FERREIRA E SILVA 165 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
166.         DANIELA CRISTHINA COSTA CARDOSO ARAÚJO 166 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
167.         IZADORA RIBEIRO LEMOS 167 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
168.         MORGANA ALVES FERREIRA 168 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
169.         FABIANO TEODORO 169 COORDENADORA DESCLASSIFICADO
170.         ÂNGELA RAQUEL DA SILVA 170 ASSISTENTE SOCIAL CLASSIFICADO
171.         BRUNA ESPÍNDOLA VIEIRA 171 PEDAGOGO CLASSIFICADO
172.         CAROLINE FERREIRA BARBOSA 172 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
173.         PATRÍCIA RIBEIRO DE MELO E SILVA 173 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
174.         SAMANTA JÚNIA OLIVEIRA ROCHA 174 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
175.         ANNA LUIZA FLAUSINO 175 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
176.         AGNES ROBERTA DE ALMEIDA OLIVEIRA 176 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
177.         FABIANA APARECIDA DA SILVA 177 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
178.         GIULIANA LOPES 178 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
179.         RAFAEL REIS TEIXEIRA 179 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
180.         ELEUZA MARIA DA SILVA 180 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
181.         STEFANIE APARECIDA DA SILVA 181 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
182.         FABIANA REZENDE POLASTRINI DE ALMEIDA 182 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
183.         BÁRBARA ALINE DA SILVA 183 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
184.         ALESSANDRA DOS REIS BATISTA 184 COORDENADORA DESCLASSIFICADO
185.         ALINE BENEDITA GOMES DA SILVA 185 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
186.         FÁBIO HENRIQUE PASSOS RANGEL 186 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
187.         ANA CAROLINA HOLZMEISTER 187 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
188.         JOSEANE RESENDE CÂNDIDO 188 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
189.         LENISAURY SOUSA RODRIGUES 189 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
190.         LARISSA RESENDE COELHO 190 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
191.         MARCELA DA SILVA SANTOS 191 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
192.         GLAUCIENE ALVES DE CARVALHO 192 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
193.         RHAISSA PEREIRA BARROS 193 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
194.         SARA BRANDÃO CHAGAS 194 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
195.         JOICE LILIAN MACHADO 195 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
196.         LUANA BARBOSA MELO 196 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
197.         NATALIA CAROLINE CASTRO FARIA 197 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
198.         TÂNIA APARECIDA PAIVA ROLIM 198 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
199.         GLEICE APARECIDA DE OLIVEIRA 199 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
200.         ANDRÉIA CARDOSO BORGES SILVA 200 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
201.         PAULA BERNARDES BARBOSA 201 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
202.         ANA PAULA CUNHA REZENDE PEREIRA 202 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ANULADA
203.         ALEX SANDER FERREIRA ROQUE 203 ADVOGADO DESCLASSIFICADO
204.         FABIANA BEATRIZ SILVA 204 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
205.         BRUNA DE PAULA E SILVA 205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
206.         ROSANIA DE SOUZA SANTOS 206 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
207.         FERNANDA BARCELOS 207 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
208.         AMYLLI MAYA LEAL COELHO 208 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
209.         TATIANA KODAMA REIS 209 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
210.         CAMILA GENLY STEFANI FELÍCIO 210 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
211.         CLAUDENIR MARIANO ALVES 211 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
212.         LÁZARA APARECIDA DA SILVA 212 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
213.         ANDREIA CRISTINA DA SILVA 213 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
214.         SÂMELA ALTINO DOS SANTOS 214 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
215.         BLÍGHIDA VIEIRA DE FREITAS 215 ASSISTENTE SOCIAL DESCLASSIFICADO
216.         DIENA GONÇALVES DE LIMA 216 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
217.         LETÍCIA FERREIRA COUTO 217 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
218.         VERA LÚCIA ALVES ROSA 218 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
219.         ROSÁLIA MARIA GONDIM 219 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
220.         KARINA BEATRIZ DE OLIVEIRA 220 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
221.         VALDINÉIA NUNES DE MORAIS 221 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
222.         JEOVAINE PERFEITO TIBÚRCIO 222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
223.         RENATA CRISTIANE NEVES VINAUD 223 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICADO
224.         LEILA APARECIDA MAGALHÃES FRANÇA 224 PEDAGOGO DESCLASSIFICADO
225.         HIPÓLITO PIZZA DANTAS 225 PSICÓLOGO DESCLASSIFICADO
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CHAER, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência 
sobre notifi cação por infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 

edital, SOLANGE APARECIDA MARTINS HARRIS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.501.0136.001, localizado na RUA LIDIA RIBEIRO DE CASTRO, 630, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta ci-
dade, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 01
EM 04 MAIO DE 2021
DESIGNA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO Nº 391/2016 E RESPECTIVOS ADITIVOS. – PROCESSO DE 
INEXIGILIDADE Nº 07.005/2016.
LORENA DE PINHO GUIMARÃES, Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a Cláusula 5.1 do referido contrato, o processo de acompanhamento, controle e avaliação será 
coordenado pela Comissão de Acompanhamento;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar Comissão de Avaliação para o Contrato nº 391/2016 e seus respectivos aditivos, que tem como objeto 
repassar recursos fi nanceiros para Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Defi ciência no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em virtude da habilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Araxá – APAE, como Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Art. 2º. A Comissão de Avaliação do Contrato nº 391/2016 e posteriores aditivos, fi ca composta pelos seguintes servi-
dores:
I.Camila Aparecida Silva
 II-Luciana de Oliveira Campos Pontes
III-Edson Mauro Oliveira Campos
Art. 3º. O trabalho da Comissão de Avaliação é considerado serviço de relevante interesse público, e por tempo in-
determinado, sendo que os membros não farão jus a qualquer tipo de remuneração, gratifi cação ou qualquer outra 
vantagem pelo desempenho da função.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LORENA DE PINHO MAGALHÃES       EDSON MAURO OLIVEIRA CAMPOS
Secretária Municipal de Saúde                  Assessor Especial I


