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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 382 Sexta, 28 maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Reabertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº 09.044/2021. 
Processo Licitatório nº: 053/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o 
fornecimento de material e mão de obra para manutenção de vias públicas do Município de Araxá/MG, conforme pre-
visto no edital e seus anexos. O município de Araxá-MG, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do 
Departamento de Licitação, torna-se público a quem possa interessar que, tendo em vista a licitação supramencionada 
ter sido Suspensa no dia 06/04/2021, fi ca redesignado o dia 14/06/2021 às 09h00min para a Sessão Publica destinado 
ao objeto em questão. 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 28/05/2021. 
Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 25/05/2021. Rubens Magela da 
Silva - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.080/2021. 
Processo 101. Objeto: Aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo para atender as atividades 
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Araxá/MG. Em virtude de o processo licitatório em epígrafe ter sido 
suspenso tendo em vista que o Aviso de Licitação do Edital em epígrafe foi publicado no Diário Ofi cial do Estado de 
Minas Gerais e o extrato não saiu em tempo hábil, fi ca designada nova data para Acolhimento das propostas dia 
28/05/2021 à partir das 17:00h até 14/06/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão 
de disputa de preços dia 14/06/2021 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 28/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 25/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.081/2021. 
Processo 104.  Objeto: Aquisição de soluções manipuladas para serem utilizadas nos procedimentos ginecológicos 
nas diversas Unidades de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araxá/MG. Em virtude 
de o processo licitatório em epígrafe ter sido suspenso tendo em vista que o Aviso de Licitação do Edital em epígrafe 
foi publicado no Diário Ofi cial do Estado de Minas Gerais e o extrato não saiu em tempo hábil, fi ca designada nova 
data para Acolhimento das propostas 28/05/2021 a partir das 17:00 horas até 14/06/2021 às 14:00 horas; Abertura das 
Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 14/06/2021 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.lic-
itanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 28/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, 
Prefeito Municipal, 25/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico nº 09.066/2021. 
Processo 081. Objeto: Contratação de empresa (pessoa jurídica) para prestação de serviços de locação de van 
de passageiros para realização de viagens intermunicipais/interestaduais de transporte de pacientes usuários do 
SUS (Sistema Único de Saúde) em tratamento fora do Município de Araxá/MG, incluindo motorista, combustível, ma-
nutenção e demais encargos necessários a execução do objeto conforme previsto neste edital e seus anexos. Em 
virtude de o processo licitatório em epígrafe ter sido suspenso tendo em vista que o Aviso de Licitação do Edital em 
epígrafe foi publicado no Diário Ofi cial do Estado de Minas Gerais e o extrato não saiu em tempo hábil, fi ca designada 
nova data para Acolhimento das propostas dia 31/05/2021 à partir das 17:00h até 16/06/2021 às 08:30 horas; Abertura 
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 16/06/2021 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 31/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Mage-
la da Silva, Prefeito Municipal, 25/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.085/2021. Processo 108.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o for-
necimento de material e mão de obra para execução de escada de concreto para acesso a Farmácia Municipal no 
Unicentro no Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 28/05/2021 à partir das 17:00h até 14/06/2021 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 14/06/2021 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 28/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 25/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.087/2021. Processo 110.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação 
de caminhões para atender as atividades da secretarias municipais de Serviços Urbanos e Saúde, incluindo motorista 
e todos os equipamentos e materiais necessários para funcionamento, conforme previsto no Edital e seus Anexos. 
Acolhimento das propostas 31/05/2021 à partir das 17:00h até 15/06/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de 
Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 15/06/2021 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 31/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 25/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.088/2021. Processo 111.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação 
de veículos tipo van de passageiros, veículos utilitários e veículos da linha leve para atender as necessidades das 
secretarias municipais de Saúde, Serviços Urbanos e Ação Social,  incluindo motorista e todos os equipamentos e 
materiais necessários para funcionamento, conforme previsto no Edital e seus Anexos. Acolhimento das propostas 
31/05/2021 à partir das 17:00h até 17/06/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão 
de disputa de preços dia 17/06/2021 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 31/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 26/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.089/2021. Processo 112.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de prontuário SUAS que serão utilizados pelos espaços onde funcionam 
as atividades do Bloco de Proteção Básica e Centro de Referência especializado em Assistência Social, através da 
Secretaria Municipal de Ação Social. Acolhimento das propostas 31/05/2021 à partir das 17:00h até 15/06/2021 às 
14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 15/06/2021 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 31/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 26/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.090/2021. Processo 113.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de papelaria (envelopes e dvd’s) para entrega de resul-
tados de exames de raio x, mamografi a e tomografi a realizados através do Setor de Imagem da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 31/05/2021 à partir das 17:00h até 16/06/2021 às 
14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 16/06/2021 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 31/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 26/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.091/2021. Processo 114.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para locação de impressora multifuncional 
para impressão de exames de tomografi a computadorizada em atendimento aos usuários do SUS através do Serviço 
de Imagem do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 31/05/2021 à partir das 17:00h até 17/06/2021 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 17/06/2021 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 31/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 26/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.092/2021. Processo 115.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de medicamentos e correlatos para atender as atividades do serviço de 
imagem na realização de exames de tomografi a computadorizada através da Secretaria Municipal de Saúde. Acolhi-
mento das propostas 31/05/2021 à partir das 17:00h até 18/06/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços 
e Início da sessão de disputa de preços dia 18/06/2021 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 31/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 26/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Termo de Ratifi cação, Homologação e Adjudicação de Licitação. 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188.  O Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Credenciamento em epígrafe, considerando a legitimidade 
do procedimento licitatório, resolve Ratifi car e Homologar, a presente licitação, adjudicando seu objeto e convocando 
a credenciada Andressa Jardim Pierin, para assinatura do contrato.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 
01/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188. Ex-
trato de Contrato. A Prefeitura Municipal de Araxá e Andressa Jardim Pierin, contratam entre si, credenciamento de 
pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços médicos anestesiologistas, plantonistas a distância e presencial 
por hora, incluindo cirurgias eletivas a serem realizados nas diversas unidades credenciadas SUS-Sistema Único de 
Saúde do Município de Araxá-MG. Item 66.134, valor unitário R$ 89,20 e item 66.133, valor: R$ 133,80. Prazo: 12 
(doze) meses. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 16/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Ratifi cação de Dispensa de Licitação – 04.010/2021- Con-
siderando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel situado na  Rua Piauí, nº478, 
bairro São Geraldo no município de Araxá- MG, com início em 05/05/2021 à 05/05/2022, destinado ao atendimento à 
Secretaria Municipal de Ação Social, para abrigar à família da Sra. Geane de Souza, conforme Lei 4.050 de 30/04/2002 
e Decreto nº587 de 23/09/2002, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, inclusive 
quanto ao preço, estando este dentro dos praticados no mercado, em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) mensais. 
Ratifi co a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações e 
Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 05/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato Dispensa de Licitação 04.010/2021 – O Município 
de Araxá e o locador Marcelo Humberto de Faria, contratam entre si a locação de imóvel situado na Rua Piauí, nº478, 
bairro São Geraldo no município de Araxá- MG, com início em, 05/05/2021 à 05/05/2022, destinado ao atendimento da 
Secretaria Municipal de Ação Social, para abrigar à família da Sra. Geane de Souza, conforme Lei 4.050 de 30/04/2002 
e Decreto nº587 de 23/09/2002, com valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Rubens Magela da Silva – 
Prefeito Municipal, 05/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato Pregão Eletrônico 09.052/2021 – O Município 
de Araxá e BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA EPP, fi rmam contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de publicação de Atos Ofi ciais em jornal de grande circulação diária no estado de Minas Gerais. 
Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 07/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
04.009/2021 – 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 no dispositivo legal previsto no artigo 
24, IV da Lei de Licitações e Contratos da Dispensa de Licitação. RATIFICO a condição de Dispensa de Licitação 
para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços remanescentes aplicados a tecnologia da 
informação no desenvolvimento, hospedagem e manutenção do site/portal do Município de Araxá/MG, tendo em vista 
a rescisão contratual do processo licitatório nº146/2020 na modalidade Pregão Presencial nº 08.037/2020. Empresa 
contratada: AGÊNCIA CLIC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MÍDIA VISUAL, (CNPJ: 14.414.603/0001-44), no valor 
total de R$ R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), considerando a fi nalidade precípua da Administração, cujas 
necessidades de urgência condicionam sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos preços prati-
cados no atual cenário de pandemia mundial. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal, 10/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação 04.009/2021 
– O Município de Araxá e a empresa AGÊNCIA CLIC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MÍDIA VISUAL (CNPJ: 
14.414.603/0001-44), contratam entre si a prestação de serviços remanescentes aplicados a tecnologia da informação 
no desenvolvimento, hospedagem e manutenção do site/portal do Município de Araxá/MG, no valor total contratado de 
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal, 10/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preços 02.006/2021. Processo 055. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e HZ Engenharia e Construções LTDA, valor global: R$ 784.720,00; fi rmam contratação de 
empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para a recuperação 
de erosão na Avenida Damaso Drummond, Bairro Santa Rita – Araxá-MG. Prazo de Execução: 14/11/2021. Prazo de 
Vigência: 14/02/2022. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 14/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preços 02.001/2021. Processo 021. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Vecol Terraplanagem e Pavimentação LTDA, valor global: R$ 334.427,84; fi rmam contratação de 
empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para a pavimentação 
asfáltica e drenagem na Rua Girso dos Reis no Bairro Guilhermina Vieira Chaer no Município de Araxá/MG. Prazo de 
Execução: 14/06/2021. Prazo de Vigência: 30/10/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 30/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.012/2021- Consid-
erando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel localizado na  Rua Avenor Carvalho, 
nº410, bairro Urciano Lemos no município de Araxá- MG, com início em 12/05/2021 à 12/05/2022, destinado ao aten-
dimento à Secretaria Municipal de Ação Social, para abrigar à família da Sra. Cíntia Aparecida da Silva, conforme Lei 
4.050 de 30/04/2002 e Decreto nº587 de 23/09/2002, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a 
sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos praticados no mercado, em R$ 980,00 (novecentos e 
oitenta reais) mensais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, 
X, da Lei de Licitações e Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 12/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO 04.012/2021 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ 
e o locador CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA CARDOZO, contratam entre si a locação de imóvel localizado na Rua 
Avenor Carvalho, nº410, bairro Urciano Lemos no município de Araxá- MG, com início em 12/05/2021 à 12/05/2022, 
destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de Ação Social, para abrigar à família da Sra. Cíntia Aparecida da 
Silva, conforme Lei 4.050 de 30/04/2002 e Decreto nº587 de 23/09/2002, com valor mensal de R$ 980,00 (novecentos 
e oitenta reais). Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 12/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.061/2021. Processo 76. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e América Materiais de Construção em Geral LTDA EPP, valor global: R$ 1.103.477,87; Madeigon 
Eireli ME, valor global: R$ 946.949,30 fi rmam aquisição de materiais de construção para manutenção e pequenos 
reparos dos prédios públicos do município de Araxá/MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 19/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.054/2021. Processo 68. Objeto: Aquisição de 
simulador radiológico de mama (fantoma mamográfi co de acreditação ACR Phantom) para realização de testes de 
constância de controle de qualidade de imagem de exames realizados por usuários do SUS do Município de Araxá-
MG. Fica classifi cado como fracassado o processo licitatório em epígrafe. Rubens Magela Silva - Prefeito Municipal, 
10/05/2021. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.004/2017 – Processo 97/2017. Extrato de Termo 
de Apostilamento. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de Apostilamento a transferência do saldo remanescen-
te do item nº 52072 para o item nº 52071, conforme o requerimento da Secretaria Municipal de Saúde. Rubens Magela 
da Silva - Prefeito Municipal, 13/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.024/2020 – Processo 51/2020. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Juliano César Moreira, fi rmam aditamento de contrato celebrado 11/03/2019, vencendo 
em 18/05/2022, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 
11/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.024/2020 – Processo 51/2020. Extrato de Ter-
mo Aditivo. O Município de Araxá e Lélio Antônio de Oliveira, fi rmam aditamento de contrato celebrado 11/03/2019, 
vencendo em 18/05/2022, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 11/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.024/2020 – Processo 51/2020. Extrato de Ter-
mo Aditivo. O Município de Araxá e KWS Transportes e Serviços LTDA, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
11/03/2019, vencendo em 18/05/2022, alterando a razão social da contratada, passando de Wilmar Antônio dos San-
tos – ME para KWS Transportes e Serviços LTDA, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens 
Magela da Silva, Prefeito Municipal, 11/05/2021.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 012, DE 28 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Comitê Integrado de Prevenção e Combate à Invasão de Áreas e dá 
outras providências.
O senhor Mauro da Silveira Chaves, Coordenador Geral do Comitê Integrado de Prevenção e Combate à Invasão de 
Áreas de Araxá, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO o Decreto nº 312, de 26 de maio de 2021que dispõe sobre criação Comitê Integrado de Prevenção 
e Combate às Invasões de Áreas em Araxá;
CONSIDERANDO as invasões irregulares de Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas Verdes e Áreas 
Institucionais; 
CONSIDERANDO que a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) é o processo que inclui medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais com a fi nalidade de incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento terri-
torial urbano e à titulação de seus ocupantes;
CONSIDERANDO que as medidas jurídicas correspondem especialmente à solução dos problemas dominiais, 
referente às situações em que o ocupante de uma área pública ou privada não possui um título que lhe dê segurança 
jurídica sobre sua ocupação;
CONSIDERANDO que as medidas urbanísticas dizem respeito às soluções para adequar os parcelamentos à cidade 
regularizada, como a implantação de infraestrutura essencial (esgoto, energia, fornecimento de água, etc), decor-
rentes dos loteamentos implantados sem atendimento das normas legais. A realocação de moradias em face de 
estarem em locais sujeito a desmoronamento, enchentes, em locais contaminados, insalubres, entre outros, também 
entra nesse aspecto;
CONSIDERANDO que as medidas ambientais buscam superar o problema dos assentamentos implantados sem 
licenciamento ambiental e em desacordo com a legislação urbana e de proteção ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que as medidas sociais, por sua vez, dizem respeito às soluções dadas à população benefi ciária 
da REURB, especialmente nas ocupações por famílias de baixa renda, (mas não excluindo as demais populações), 
de forma a propiciar o exercício digno do direito à moradia e à cidadania, proporcionando qualidade de vida, e;
CONSIDERANDO, fi nalmente, que deve haver uma estrutura somente para a REURB para que se obtenha atitude 
proativa, cujo benefício será de todos.
RESOLVE:
ART 1º. Nomear o Comitê Integrado de Prevenção e Combate a Invasão de Áreas, composta das seguintes pessoas:
I - Secretaria Municipal de Governo
Mauro da Silveira Chaves (Coordenador Geral)
Janaína Fátima da Silva (Secretária Executiva Suplente) 
II - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana;
Sebastião Donizete de Souza (membro titular)
Thiago do Carmo Satler (membro suplente)
III - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
Major Eurípedes Lemos (membro titular)
Naiara Naiene Manoel Pacheco dos Santos (membro suplente)
IV - Secretaria Municipal de Ação Social
Cristiane Pereira Gonçalves (membro titular)
Ana Luiza Martins (membro suplente)
V - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Ricardo Alexandre da Silva (membro titular)
Frederico Carneiro Paiva (membro suplente)
VI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo
Paulo Venâncio Andrade (membro titular)
Paulo Rogerio Backeuser Parolini (membro suplente)
VII - Procuradoria-Geral do Município
Mariana Teixeira de Deus (secretária executiva - titular)
Eurico Hélio da Silva (Rick Paranhos) (membro titular)
Paula Cardoso de Paiva Valeriano (membro suplente)
VIII - Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá (Ascom)
Saulo Araújo Aguiar (membro titular)
Jorge Mourão da Rocha Junior (membro suplente)
IX - Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA
Ney Dutra (membro titular)
Odilon Carlos Carneiro (membro suplente)
X - Policia Civil de Minas Gerais
Dr. Vitor Hugo Heisler (membro titular)
Dr. Luis Gustavo Oliveira (membro suplente)
XI - Policia Militar Ambiental
Tenente Wesley Alves Da Costa (membro titular)

Sgt Anderson Ricardo Ananias (membro suplente)
XII - Policia Militar de Minas Gerais
Ten-Cel Ademir Vicente Fagundes (membro titular)
Major Reginaldo Correa da Silva (membro suplente)
XIII – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
Capitão Thiago Augusto Pereira (membro titular)
Tenente Luiz Ricardo de Oliveira (membro suplente)
XIV - Conselho Municipal de Habitação de Araxá (Comuhab)
Alessandra Maria Silva (membro titular)
Lilian Cristina Oliveira (membro suplente)
XV - Câmara Municipal de Araxá
Raphael Rios (membro titular)
Lorian Rabelo Farah (membro suplente)
ART 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá/MG, 28 de maio de 2021.

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Vice-Prefeito

Secretário Municipal de Governo de Araxá/MG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 013/2021
EM 28 DE MAIO DE 2021
INSTITUI A COMISSÃO ESPECIAL QUE TERÁ COMO ATRIBUIÇÃO, DEFINIR OS REQUISITOS MÍNIMOS DE 
QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINAN-
CEIRA E CONTROLE – SIAFIC, A SER CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA 
ÁS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020.
RUBENS MAGELA DA SILVA, Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Especial que terá como atribuição, defi nir os requisitos mínimos de qualidade no 
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, a ser contratado 
pela Administração Municipal, em consonância ás disposições previstas no Decreto nº 10.540/2020.
PARÁGRAFO ÚNICO -  A Comissão que trata o caput desse artigo, será composta por seis membros.
Art. 2º - Ficam designados os seguintes servidores abaixo discriminados, para compor a Comissão que conduzirá o 
Processo Administrativo, de que trata o artigo primeiro, nos termos do Decreto 231 de 28 de abril de 2021.
• Um representante da área contábil do Poder Legislativo: Eder Marcilon de Andrade
• Responsável pelas Finanças: Fernandes Cândido de Barros
• Responsável pela Contabilidade Municipal: José Adriano Barbosa
• Responsável pelo Departamento de Licitações: Dalca Costa Pereira Marques
• Responsável pela Tecnologia da Informação: Cássio Henrique Borges
• Controle Interno Municipal: Daniel Rosa
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 299   -    DE 21 DE MAIO DE 2021

Concede 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 concedida 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 303 - DE 26 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre 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. LORENA DE PINHO MAGALHÃES, para o cargo em comissão de Secretária Municipal 
de Saúde.
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Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 176 de 01 de abril de 2021.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 26 de maio de 2021

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 304  -   DE 26 DE MAIO DE 2021

Altera a Composição do Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19).
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere o inciso XXI do art. 67, c/c inciso II 
do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (Espin) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020;
Considerando a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública;
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a composição do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, coordenado pela SECRETÁRIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, SRA. LORENA DE PINHO MAGALHÃES, composto pelos seguintes membros:
I. EMILIO LUDOVICO NEUMANN – PRESIDENTE DA ACIA;
II. RODRIGO NATAL ROCHA – PRESIDENTE DO SINDICOMERCIO DE ARAXÁ;
III. DEYSE LÚCIA ALVES – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TA-
PIRA – SINDECAT;
IV. ITAMAR MACHADO – REPRESENTANTE CDL;
V. EURICO HÉLIO DA SILVA (RICK PARANHOS) – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO;
VI. CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL;
VII. ZULMA MOREIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
VIII. MAJOR EURÍPIDES LEMOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA;
IX. JULIANO CÉSAR DA SILVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E IN-
OVAÇÕES TECNOLÓGICAS
X. NEY DUTRA – SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTE-
NTÁVEL DE ARAXÁ – IPDSA;
XI. LORENA DE PINHO MAGALHÃES – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
XII. DRA. JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA – MÉDICA INFECTOLOGISTA;
XIII. DR. CARLOS HERACLITO RAMIREZ EDOLGA – MÉDICO INTENSIVISTA DIRETOR TÉCNICO DA UPA;
XIV. DR. PETRÔNIO MOREIRA VARGAS – MÉDICO - DIRETOR TÉCNICO DA UPA;
XV. DR. ALONSO GARCIA DE RESENDE – MÉDICO;
XVI. PASTOR MOACIR SANTOS – VEREADOR;
XVII. LUCIANO JOSÉ RIOS – EMPRESÁRIO SETOR DE EVENTOS;
XVIII. MÁRIO MORAIS MARQUES – PRESIDENTE SINDHORB;
XIX. SIDNEY HENRIQUE ROSA FERREIRA – REPRESENTANTE DE EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO;
XX. RODRIGO DE SIQUEIRA – REPRESENTANTE DOS PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIAS E SIMILARES.
Parágrafo único – Poderão ser convidados para participar das reuniões, a juízo dos membros, com o objetivo de 
contribuir com informações a respeito da matéria objeto do convite, especialistas e representantes de outros órgãos e 
entidades públicas ou privadas.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 180 de 01 de abril de 2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos da data de sua assinatura.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo

LORENA DE PINHO MAGALHÃES
Secretária Municipal de Saúde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 305   -   DE 26 DE MAIO DE 2021

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 306   -   DE 26 DE MAIO DE 2021

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226.40 e RG nº MG 
14.664.726, como gestora do Termo de Fomento nº 002/2021, celebrado entre o Município de Araxá e o Serviço de 
Obras Sociais - SOS.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da gestora mencionada no caput, a senhora Sara Resende, CPF nº 
087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117. 
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – Sra. Daiana Ferreira da Silva Santos Castro, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Presidente).
II – Sr. Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Secretário).
III – Sra. Viviane Jordelina Souza da Silva, CPF nº 283.423.238-54 e RG nº MG 19.959.016 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – Sra. Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 (Presidente).
II – Sra. Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – Sra. Marlon de Lima Lopes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 307   -   DE 26 DE MAIO 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 Viviane Jordelina Souza da Silva, CPF nº 283.423.238-54 e RG nº MG 19.959.016, para 
fi ns de acompanhamento do Projeto Governamental “Refazendo Sonhos”, a ser executado no âmbito da Fundação da 
Criança e do Adolescente de Araxá – FCAA – e 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° 12, de 31 de março de 2021.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da agente pública mencionada no caput, a senhora Sara Resende, CPF 
nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117.
Art. 2º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 309   -   DE 26 DE MAIO DE 2021

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o senhor Marlon de Lima Lopes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528, como gestor 
do Termo de Fomento nº 001/2021, celebrado entre o Município de Araxá e a Associação de Amparo às Pessoas com 
Câncer de Araxá - AMPARA.
Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente do gestor mencionado no caput, o senhor Max Emiliano Martins, CPF 

nº 761.661.126-53 e RG nº 6.178.573. 
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – Sra. Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117. (Presidente).
II – Sra. Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226.40 e RG nº MG 14.664.726 (Secretária).
III – Sra. Stella Teixeira Silveira, CPF nº 080.983.596-70 e RG nº MG 14.772.126 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – Sra. Daiana Ferreira da Silva Santos Castro, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Presidente).
II – Sra. Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – Sra. Karla Cristina Ribeiro Matos, CPF nº 085.091.456-60 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 310   -   DE 26 DE MAIO DE 2021

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Lilian Cristina Oliveira, CPF nº 116.368.716-23 e RG nº MG 16.606.339, como gestora 
do Termo de Fomento nº 005/2021/FMI, celebrado entre o Município de Araxá e a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Araxá - APAE.
Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da gestora mencionada no caput, o senhor Marlon de Lima Lopes, CPF 
nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – Sra. Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 (Presidente).
II – Sra. Mariane Oliveira Rodovalho de Souza, CPF nº 13.523.079 e RG nº 073.729.646-10 (secretária).
III – Sra. Stella Teixeira Silveira, CPF nº 080.983.596-70 e RG nº MG 14.772.126 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – Sra. Karla Cristina Ribeiro Matos, CPF nº 085.091.456-60 (Presidente).
II – Sr. João Henrique Borges Bento, CPF nº 094.970.086-00 e RG nº MG 15.478.875 (Secretário).
III – Sra. Gleide Aparecida Moura, CPF nº 678.088.916-49 e RG nº MG 4.031.609 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 311   -   DE 26 DE MAIO DE 2021

Nomeia e exonera, a pedido, Gestor dos Termos de Fomento nºs 003/2020 e 004/2020, nos termos dos arts. 2º, inciso 
XI e 8º, inciso III, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Ad-
ministração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a senhora Emília Paula Guimarães Neves, CPF nº 524.514.376-34 e RG nº 
M.3.115.890, da função de gestora dos Termos de Fomento nºs 003/2020/FMI e 004/2020/FMI, celebrados entre o 
Município de Araxá e, respectivamente, o Recanto do Idoso de São Vicente de Paula e o Lar Ebenézer.
Art. 2º. Fica nomeada a senhora Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226-40 e RG nº 14.664.726, 
para a função de gestora dos termos de fomento mencionados no artigo anterior.
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 312   -   DE 26 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre criação Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que o parcelamento do solo é um instrumento jurídico por meio do qual se realiza a primeira e mais 
importante etapa na construção do espaço urbano, sendo ferramenta imprescindível à organização e planejamento 
adequado dos municípios;
CONSIDERANDO que a boa gestão do parcelamento do solo é imprescindível para que a cidade cresça de forma 
harmônica, respeitando o meio ambiente e propiciando qualidade de vida para a população;
CONSIDERANDO que com o parcelamento irregular do solo surgem os chamados loteamentos irregulares e clandes-
tinos;
CONSIDERANDO que tais ocupações clandestinas constituídas à margem da legislação urbanística, ambiental, cível 
e penal, acabam por obstaculizar a obrigação de atuação e diligência do Poder Público municipal em várias áreas de 
sua atuação administrativa;
CONSIDERANDO que essa prática ilegal de ocupação do solo deve ser enfrentada com urgência e ostensivamente, 
pois geram insuportáveis implicações administrativas, sociais, políticas, econômicas e ambientais à Administração 
Pública municipal, razão pela qual se torna indispensável a atuação do Poder Público;
CONSIDERANDO que é obrigatória a intervenção estatal na condução do processo de desenvolvimento urbano;
CONSIDERANDO que a intervenção antrópica e a ocupação indiscriminada em áreas inviabilizadas pela legislação 
tem sido prática recorrente e, por isso mesmo, acarretado inúmeros e graves problemas de ordem ambiental, social, 
econômica e administrativa ao Município de Araxá;
CONSIDERANDO as necessidades de se estabelecer um plano de resposta a tais crimes e, também, de se criar uma 
estratégia de acompanhamento da Ordem Municipal.
DECRETA:
Art. 1º. Fica criado o Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá, vinculado à Secre-
taria Municipal de Governo, instância colegiada de deliberação e coordenação ao combate às ocupações irregulares 
no Município de Araxá/MG.
Art. 2º. Cabe ao Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá promover a integração 
entre as forças locais, propiciando ações integradas que autuarão no Plano Local de combate às ocupações desorde-
nadas de áreas e terrenos, bem como, dentre outras atividades, traçar estratégias a curto, médio e longo prazo com a 
fi nalidade de coibir as invasões de terra no Município de Araxá.
Art. 3º. O funcionamento do Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá será norteado 
pelas ações de inteligência e ações de combate à invasão de forma sistemática, priorizando estratégias, programas e 
projetos de maior relevância à redução das invasões.
Parágrafo único - A Coordenação-geral do Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá 
será da Secretaria Municipal de Governo.
Art. 4º. Conforme deliberado pelos membros deste Comitê em reunião realizada em 14 de maio de 2021, fi ca estabe-
lecido como Presidente deste o Secretário Municipal de Governo do Município de Araxá.
Art. 5º. O Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá será composto por um repre-
sentante titular e um suplente dos seguintes órgãos e entidades direta ou indiretamente afetadas pela ocorrência das 
invasões de terras no Município:
I. Secretaria Municipal de Governo;
II. Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana;
III. Secretaria Municipal de Segurança Pública;
IV. Secretaria Municipal de Ação Social;
V. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VI. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;
VII. Procuradoria-Geral do Município;
VIII. Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá (Ascom);
IX. Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá - IPDSA;
X. Policia Civil de Minas Gerais;
XI. Policia Militar Ambiental;
XII. Policia Militar de Minas Gerais;
XIII. Conselho Municipal de Habitação de Araxá (Comuhab);
XIV. Câmara Municipal de Araxá.
Parágrafo único – O Coordenador do Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá 
contará com uma Secretária-Executiva para auxiliar no planejamento e organização das reuniões e ações a serem 
realizadas, inclusive, podendo substituí-lo nas reuniões quinzenais, sempre que este requisitar.
Art. 6º. Havendo a necessidade de participação de outros órgãos e entidades públicas e privadas, assim como de rep-
resentantes da comunidade no desenvolvimento dos trabalhos, estes poderão ser convidados para compor o Comitê 
Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá.
Art. 7º. Compete ao Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá:
I. Estabelecer diretrizes e procedimentos a fi m de coibir a prática de invasões no território Araxaense;
II. Discutir conjuntamente os problemas, o intercâmbio de informações, a defi nição de prioridades de ação e a articu-
lação dos programas para mitigação das invasões no âmbito local;
III. Criação do banco de denúncias por meio de contato telefônico ou aplicativos;
IV. Promover reunião ordinária quinzenal e, quando necessário, reunião extraordinária;
V. As denúncias apuradas bem como as constatadas por meio dos órgãos integrantes do Comitê serão levadas ao 
conhecimento do Coordenador-Geral para que possa aplicar as diligências necessárias;
VI. As atividades inerentes ao caso em tela serão exercidas em acordo com as prerrogativas e legislações específi cas 
para cada órgão participante deste Comitê;
§ 1º. Os procedimentos devem conter apreensão de ferramentas, máquinas e veículos utilizados na prática das in-
frações, também devem fazer cessar o uso de rede de energia elétrica e de distribuição de água clandestinas, ob-
strução de vias de acesso, etc.;



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA,  28 DE MAIO DE 2021PÁGINA | 16

§ 2º. Quanto aos materiais de construção depositados nos locais das invasões, os proprietários serão orientados a 
fazer a retirada imediatamente, sob pena de apreensão;
§ 3º. Os materiais apreendidos inerentes às diligências serão conduzidos ao almoxarifado municipal ou outro local 
designado pelo responsável deste, e os proprietários terão prazo de 05 (cinco) dias para fazer a retirada dos mesmos, 
sob pena de novas destinação pela Prefeitura;
§ 4°. Caso o Município doe o material de construção, nem este, nem o terceiro que receber a doação arcará com os 
prejuízos oriundos da apreensão;
§ 5°. Cabem aos agentes fi scalizadores, dentro da legalidade, promoverem a aplicação dos autos de infração sem 
prejuízo da pertinente abertura do inquérito criminal;
Art. 8º. As funções dos membros do Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas em Araxá não 
serão remuneradas a qualquer título sendo consideradas de relevante interesse público.
Art. 9°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 313   -   DE 26 DE MAIO DE 2021

Aprova o Plano Anual de Trabalho – PAT.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n° 7.488/2021, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Plano Anual de Trabalho – PAT, que estabelece o planejamento de ações de auditorias, 
inspeções, verifi cações e demais atividades, aderente a legislação aplicável e às orientações emanadas pelos órgãos 
de controle, com base nos riscos aferidos e de forma a priorizar a sua atuação preventiva, a serem realizadas no 
exercício de 2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal, que foi elaborado pela Controladoria e Auditoria Geral do 
Município, anexo ao presente Decreto.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

PLANO ANUAL DE TRABALHO
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ARAXÁ – MG

Exercício de 2021
1 – INTRODUÇÃO 
A Controladoria Geral do Município de Araxá - MG apresenta o PLANO ANUAL DE TRABALHO – PAT, que estabelece 
o planejamento de ações de auditorias, inspeções, verifi cações e demais atividades, aderente a legislação aplicável e 
às orientações emanadas pelos órgãos de controle, com base nos riscos aferidos e de forma a priorizar a sua atuação 
preventiva, a serem realizadas no exercício de 2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal.
O PAT no exercício de 2021 possui como objetivo principal fi rmar, por meio de um cronograma, as atividades previstas 
até o fi nal do exercício, estabelecendo prioridades, racionalizando o tempo ao nível de capacidade técnica, em termo 
de recursos humanos e materiais. E ainda, buscar a partir das atividades planejadas, a identifi cação de inefi ciências e 
se os processos e sistemas administrativos e operacionais, das áreas verifi cadas, estão sendo conduzidos de acordo 
com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efi ciência, legitimidade, economicidade e 
efi cácia buscando razoável segurança no cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis ao setor público. 
Também é objetivo a verifi cação através da execução das ações do PAT, identifi car se os controles internos existentes 
são sufi cientes para garantir a confi abilidade das informações e a efetividade dos procedimentos, permitindo a elabo-
ração de recomendações que visem a melhoria contínua na gestão dos recursos públicos, evitando desperdícios, mau 
uso e danos ao patrimônio do Município. 
2 – FUNDAMENTAÇÃO 
Conforme a Constituição Federal, nos artigos 31, 70 e 74, em conjunto com a Lei Complementar n° 101/2000, também 
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que em seu artigo 59 apresenta que a fi scalização do Município 
será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de Controle Interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei, como também nos ditames da Lei Federal n° 4.320/64, como também  a Lei 
7.488 de 17 de março de 2021 do município de Araxá – MG que delimita as atribuições da Controladoria.
3 – OBJETIVOS 
O Plano Anual de Trabalho do Controle Interno para o Exercício de 2021 tem por objetivos: 
a) Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos; 
b) Avaliar a efi ciência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos das unidades, orientando modifi cações 
quando necessário;
c) Avaliar a efi ciência, a efi cácia e a economia na aplicação e utilização dos recursos públicos, gerando uma melhor 
gestão administrativa;
d) Verifi car e acompanhar o cumprimento das orientações e Recomendações Administrativas emitidas pelo TCE/MG 
e pelo Ministério Público; 
e) Analisar processos de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade; 
f) Elaborar e emitir parecer sobre as Prestações de Contas Anuais do Poder Executivo do Município, da administração 
direta.
g) Acompanhar o processo de transferências voluntárias via Sistema Integrado de Transferências – SIT e a publicação 
de suas informações no Portal da Transparência; 
h) Acompanhar o cumprimento dos índices constitucionais nas áreas da saúde, educação, além do FUNDEB; 
i) Elaborar e Revisar Instruções Normativas, Técnicas e de Serviço.
4 – FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAT 2021
O planejamento das atividades que compõe o PAT, exercício de 2021 foi orientado considerando os seguintes fatores:  
a) Os meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da Controladoria de Controle Interno; 
b) As normas que regem a Administração Pública; 
c) O Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA);
d) Fragilidade ou ausências de controles observados;
e) Volume de trabalhos obrigatórios para cumprimento de normas legais; 
f) Materialidade: representa o montante dos recursos orçamentários e fi nanceiros alocados em um específi co ponto 
de controle; 
g) Relevância: refere-se às áreas consideradas estratégicas ou prioritárias nos instrumentos de planejamento;
h) Criticidade: representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, retratando as situações 
com maior suscetibilidade às impropriedades ou ilegalidades em uma unidade organizacional. 

Quadro I – DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES – CRONOGRAMA ANUAL – PAT – EXERCÍCIO 2021

ATIVIDADES / AÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Fiscalizar e acompanhar 
a disponibilidade das 
informações no Portal 
da Transparência do 

Município pelos setores 
competentes. 

X X X X X X X X X X X X

Acompanhar o serviço da 
Ouvidoria, instituído pela 

Lei de Acesso à Infor-
mação.

X X X X X X X X X X X X

Elaborar o PAT  para o 
exercício de 2022. X X X X X X

Acompanhar o limite das 
despesas com pessoal e, 
em caso de extrapolação, 

solicitar quais medidas 
foram adotadas para re-
condução dos limites.

X X X X X X X X X X X X

Acompanhar a elaboração, 
revisão e publicação do 

Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF). 

X X X X X X X X X X X X

Acompanhar a elaboração, 
revisão e publicação Do 
Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária 

(RREO).

X X X X X X X X X X X X

Acompanhar e fi scalizar 
a execução dos Atos de 
Transferência Voluntária 

Municipal.

X X X X X X X X X X X X

Acompanhar a realização 
das Audiências Públicas 

para avaliação das metas 
fi scais.

X X X X X

Assessorar a Admin-
istração Municipal 

mediante a realização 
de orientações, bem 
como a emissão de 

pareceres, relatórios e 
recomendações, quando 
identifi cadas irregulari-
dades ou inefi ciências.

X X X X X X X X X X X X

Encaminhamento e res-
postas das solicitações e 
questionários de controle 

externo, quais sejam, TCE/
MG, Ministério Público, 

Controle Social. 

X X X X X X X X X X X X

Participar de capacitações 
específi cas e correlatas às 
áreas dos temas passíveis 

de serem auditados.  

X X X X X X X X

Verifi car o cumprimento 
das Metas contidas do 

Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e 

Lei Orçamentária Anual. 

X X X X X X X

Acompanhamento dos 
limites Constitucionais 

de aplicação em Saúde, 
Educação e FUNDEB.

X X X X X X X X

Acompanhamento do 
limite fi xado para Dívida 

Consolidada.
X X X X X X X X

Acompanhamento do limite 
das operações de crédito – 

fi nanciamentos. 
X X X X X

Acompanhamento da 
emissão de alertas e ad-
vertências pelo TCE com 
verifi cação das medidas 
saneadoras adotadas.

X X X X X X X X X X X X

Acompanhamento  diário 
das publicações no Diário 

Ofi cial do TCE.
X X X X X X X X X

Verifi car eventuais fracio-
namentos licitatórios em 

contratações diretas.
X X X X X X X X X X X

Analisar a contratação 
direta por emergência não 

caracterizada. 
X X X X X X X

Fiscalização no Portal 
da Transparência da 

publicação detalhada dos 
gastos com publicidade e 

propaganda. 

X X X X X X X

Acompanhamento de 
Balanços e Anexos de 

Balanços previstos no art. 
101 da Lei 4.320/64.

X X X X X X X X

5 – PLANO DE TRABALHO – AUDITORIAS E INSPEÇÕES 
O Plano Anual de Trabalho tem como objetivo apresentar o planejamento e o dimensionamento das auditorias a 
serem realizadas, visando priorizar a atuação preventiva e o atendimento aos padrões e diretrizes indicados pela 
legislação correlata. Após a identifi cação de defi ciências ou de áreas que necessitam de um trabalho mais específi co, 
o Controle Interno designará a elaboração de um trabalho de auditoria. Devendo ser observado em cada auditoria, o 
objetivo específi co a ser alcançados, bem como a completude dos registros das ações através de Plano de Trabalho 
detalhado. 

PLANO DE TRABALHO 
Campo Conceito 

Objetivo Geral
Corresponde àquilo que se pretende alcançar no âmbito macro, ou seja, 

defi ne o que a auditoria procura atingir dentro da área de investigação sob 
exame.

Objetivos Específi cos Representam o detalhamento do objetivo geral, circunscrevendo a abrangên-
cia da Auditoria e estabelecendo os limites de sua atuação.  

Equipe Discriminação dos nomes dos usuários que irão compor a equipe de Audito-
ria.

Escopo

É a delimitação estabelecida para o trabalho de Auditoria. Sendo assim, o 
preenchimento do Escopo deve guardar compatibilidade com os objetivos 
da Auditoria programada e contemplar os seguintes elementos estruturais: 

abrangência, oportunidade, profundidade e extensão.

Metodologia/Defi nição de Amostra 

Compreendem os procedimentos, as técnicas e os métodos a serem utiliza-
dos, visando atingir os objetivos previstos. Informar o método utilizado para 

obter-se uma amostra representativa do universo a ser auditado, indicando da 
quantidade total qual será a amostra sobre a qual serão aplicados os procedi-

mentos e técnicas. 

Metodologia/Técnicas de Auditoria
Selecionar uma ou mais opções dos métodos de investigação para se obter 
a evidência sobre o assunto em exame, transferindo as técnicas solicitadas 

para a coluna da direita.

Legislação Aplicável Informar a legislação pertinente, específi ca e atualizada que dará o suporte 
necessário para o embasamento legal do Trabalho de Auditoria. 

Riscos Deve ser registrada a possibilidade de algum acontecimento vir a impactar 
negativamente o trabalho de Auditoria. 

Contramedidas Devem ser cadastradas a ações voltadas à correção, minimização ou pre-
venção dos riscos durante a realização dos trabalhos de auditoria.

PRODUTOS DA AUDITORIA 

Procedimentos
Em caso de necessidade de adaptação das ações a serem realizadas no 
decorrer do trabalho, poderão ser inseridos novos procedimentos que não 

haviam sido contemplados no plano de trabalho. 

Constatação Devem ser registradas as verifi cações signifi cativas detectadas pelo auditor 
durante a execução do trabalho de Auditoria. 

Constatações/Evidências
Tem como objetivo demonstrar a evidência que fundamentará e comprovará 

a constatação relatada. As evidência podem ser Físicas, Testemunhais, docu-
mentais, analíticas ou de reexames.

Constatações/Evidências/Arqui-
vos 

Devem ser anexados os arquivos pertinentes à evidência, mediante o preen-
chimento dos campos designados.

Inconformidades

Devem ser registrados os erros ou irregularidades que comprometem a 
efi cácia e a efi ciência dos procedimentos adotados pela instituição. Descrever 
a inconformidade com objetividade e apontar, sempre que possível, os dispos-

itivos legais infringidos e o período decorrência.

Recomendações
Devem ser inseridas as propostas de ação de correção e/ou melhoria nos 
controles apresentados pela Auditoria com a fi nalidade de contribuir para o 

bom funcionamento da instituição auditada.
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Conclusão 

Destina-se à conclusão e fi nalização da execução do trabalho de Auditoria pe-
los respectivos responsáveis. Deve-se inserir a síntese da avaliação procedi-
da, sem repetir as inconformidades já apresentadas no Relatório de Auditoria, 
posicionando-se quanto ao objetivo geral do trabalho de Auditoria executado. 

Relatórios de Auditoria 

O Relatório de Auditoria consiste em um documento de caráter formal, emitido 
pelo Auditor, que refl etirá os resultados dos exames efetuados de acordo com 
a forma e o tipo de Auditoria. O relatório deve permitir a formação de opinião 

sobre as atividades realizadas. Verifi ca-se a versão salva do relatório não está 
corrompida. 

Arquivos
Inclusão de qualquer arquivo utilizado no trabalho de Auditoria. Devem ser 

incluídas tabelas, documentos, gráfi cos e outras espécies de arquivo, enfi m, 
demais Papeis de Trabalhos utilizados durante a execução da auditoria.

5.1 AUDITORIA PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021
No decorrer do ano de 2021 poderão ser incluídos outros setores/departamentos ou atividades para serem objetos 
de auditorias.
Poderão ser incluídas Demandas Extraordinárias no PAT 2021 para serem objeto de auditorias, as situações ocorri-
das e identifi cadas no decorrer das atividades da Controladoria de Controle Interno ou quando motivadas por outros 
órgãos ou secretarias do Município.
5.2 INSPEÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 
No ano de 2021, a Unidade de Controle Interno, a fi m de racionalizar os recursos humanos disponíveis e buscan-
do aumentar a área de atuação dos Analistas de Controle Interno, trabalhará preferencialmente na elaboração de 
inspeções nas diversas áreas de atuação do município. As inspeções contemplam um conjunto de procedimentos 
técnicos com o objetivo de avaliar as ações administrativas visando apurar fatos relacionados a defi ciências nos 
serviços públicos e no funcionamento dos órgãos prestadores destes, havendo ou não evidências de irregularidades, 
mantendo acompanhamento das providências recomendadas para solucionar os atos irregulares e/ou controversos.
No decorrer do ano de 2021 poderão ser incluídos outros setores/departamentos ou atividades como objetivo de 
Inspeções.
As atividades de inspeção fazem parte das atividades do Controle Interno contemplando o conjunto de procedimen-
tos técnicos com o objetivo de avaliar as ações administrativas, visando apurar fatos relacionados a defi ciências dos 
serviços públicos, bem como verifi car o funcionamento dos serviços dos órgãos prestadores destes, havendo ou não 
evidência de irregularidades, mantendo acompanhamento das providências recomendadas para solucionar os atos 
irregulares e/ou controversos.

Quadro III – DETALHAMENTO DAS INSPEÇÕES – CRONOGRAMA ANUAL – PAT – EXERCÍCIO 2021

INSPEÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Verifi car a manutenção de 
veículos da frota do Mu-

nicípio (por amostragem).
X X X X X X X X

Estoque do almoxarifado 
(físico e sistema) e verifi -
cado de sua rotatividade 

(amostragem). 

X X X X

6 – CONCLUSÃO 
Serão elaboradas e revisadas as Instruções Normativas, Instruções Técnicas, Ordens de Serviços sempre que se 
entender necessário, e que fi zerem parte do rol de competências da Controladoria de Controle Interno. 
O cronograma de execução por não ser fi xo, poderá sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou super-
venientes, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que 
venham a prejudicar ou infl uenciar sua execução no período estipulado. Ademais, a defi nição de diretrizes e áreas de 
fi scalização prioritárias não impedirá a realização de fi scalizações fora do escopo traçado no PAT 2021. Os resulta-
dos das ações de auditoria serão levados ao conhecimento do Prefeito Municipal e dos responsáveis pelas áreas 
envolvidas para que tomem ciência e adotem as providências que se fi zerem necessárias.
A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações às unidades executoras, independente do 
cronograma previsto, sendo que a recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos será comunicada ofi cial-
mente ao Prefeito e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor causador do embaraço ou recusa ser 
responsabilizado na forma da lei. 
Por fi m, publica-se este plano ao conhecimento e divulgação no âmbito administrativo do Município.

__________________________
Daniel Rosa

Controlador Geral do Município
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 314 - DE 28 DE MAIO DE 2021
Determina medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública decorrente da 
COVID-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, c/c 
inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo enten-
dimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o Novo Coronavírus 
(COVID-19), como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder Público Municipal com o 
objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação 
do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 036, de 06 de janeiro de 2021 que declara o estado de calamidade pública, 
para todos os fi ns de direito, no Município de Araxá, em razão dos impactos socioeconômicos e fi nanceiros decorrentes 
da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), com efeitos até 30 de junho de 2021;
CONSIDERANDO o registro do aumento do número de casos positivos nos últimos dias, bem como a taxa de ocu-
pação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a contratação de profi ssionais para atuarem 
nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a compra de medicamentos que integram o 
kit intubação (analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares) para o tratamento dos pacientes acometidos 
pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de leitos para assegurar atendimentos a pacientes com outras doenças graves e 
com risco de morte;
DECRETA:
Art. 1º. Para conter a propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), a partir do dia 31 de maio de 2021, pelo prazo 
de 10 dias, prorrogável por igual período, fi ca estabelecido o horário de funcionamento das atividades comerciais nas 
seguintes condições:
I – O comércio em geral poderá funcionar de segunda a sexta-feira até às 18h; sábado até meio-dia, permanecendo 
fechado aos domingos e feriados;
II – O comércio localizado nas avenidas José Severino de Aguiar, Sebastião Ferreira Pinto e Washington Barcelos, 
excepcionalmente no sábado poderá funcionar de 11h às 17h, permanecendo fechado aos domingos e feriados; 
III – O comércio em shoppings e galerias, pátios e correlatos poderão funcionar de segunda a sexta-feira até às 18h, 
aos sábados das 12h às 20h, permanecendo fechado aos domingos e feriados;
IV – As praças de alimentação localizadas em shoppings e galerias, pátios e correlatos poderão funcionar de segunda 
a sábado até as 20h para retirada no local e, após estes horários, poderão funcionar com venda remota (delivery); fi ca 
proibido consumo no local e o estabelecimento permanecerá fechado aos domingos e feriados;
V – As atividades de prestação de serviços de saúde em consultórios médicos, odontológicos, psicológicos, fi sioter-
apêuticos poderão funcionar de segunda à sexta-feira, até as 20h, e sábados até meio-dia, permanecendo fechados 
aos domingos e feriados, sujeitos à adequação ao modelo das recomendações dadas por força da Resolução n° 2, de 
17 de março de 2020 das Entidades de Fiscalização do Exercício das Profi ssões Liberais.
VI – Os cultos religiosos poderão funcionar diariamente até 20h, observando os cuidados necessários para evitar a 
propagação do vírus, como o uso de máscara, distanciamento social, número restrito a 30 fi éis e medidas de higiene.
VII – Hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, lojas de conveniência e quitandas 

poderão funcionar até às 20h, sendo proibido o consumo de alimentos no local; devendo obrigatoriamente observar 
as seguintes medidas:
a) realizar aferição de temperatura dos clientes na porta de entrada, alertar quanto à obrigatoriedade do uso de más-
cara, higienização das mãos e o distanciamento social de dois metros entre as pessoas nas fi las;
b) controlar a entrada de clientes, mediante distribuição de senhas, de maneira a permitir que haja uma pessoa a 
cada 10 metros quadrados no estabelecimento, para realizar um controle rigoroso do número de pessoas evitando 
aglomeração; em caso de formação de fi la do lado externo, o estabelecimento também deve fi scalizar para garantir o 
distanciamento entre os clientes;
c) proibir a entrada de menores de 12 anos.
VIII – Restaurantes, bares, pizzarias e similares, poderão funcionar diariamente, com consumo no local para almoço, 
das 11h às 14h, limitado a 30% da capacidade; fi ca proibido o consumo de bebida alcóolica no estabelecimento, 
independente do horário; nos demais horários fi ca permitida a retirada no local (take away) por meio de entrega na 
porta, sem acesso ao interior do comércio, até às 20h, fi cando proibido o consumo no local; após este horário poderão 
funcionar com venda remota (delivery); devendo obrigatoriamente observar as seguintes medidas:
a) No horário do almoço, os estabelecimentos contidos neste inciso devem obedecer ao limite máximo de ocupação de 
6 (seis) pessoas por mesa, respeitando ainda o distanciamento de 3 (metros) metros entre as mesas;
b) Fica vedada a interação ou proximidade entre grupos alocados em mesas distintas, tanto nos espaços internos 
quanto externos do local, sendo proibida, ainda, a junção de mesas e o consumo por clientes que não estejam senta-
dos;
IX – Padarias, lanchonetes, sorveterias, hamburguerias e similares poderão funcionar diariamente até às 20h para reti-
rada no local (take away) por meio de entrega na porta, sem acesso ao interior do estabelecimento, fi cando proibido o 
consumo no local; após este horário poderão funcionar com venda remota (delivery); também fi ca proibido o consumo 
de bebida alcóolica no local, independente do horário;
X – As feiras livres podem funcionar diariamente, mas fi ca proibido o consumo de alimentos no local, inclusive e prin-
cipalmente em suas praças de alimentação;
XI – As atividades de salões de beleza, barbearias e afi ns poderão funcionar de segunda a sábado, das 08h às 20h, 
mediante agendamento prévio, na proporção de um cliente por funcionário, sem espera na área interna dos estabelec-
imentos, obedecendo ao intervalo de 10 (dez) minutos entre um cliente e outro para desinfecção do ambiente e ainda:
a) respeitar as regras de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel;
b) realizar a sanitização da área interna dos estabelecimentos a cada 30 dias e protocolar comprovante no Setor de 
Vigilância Sanitária;
c) disponibilizar tapete sanitizante na entrada das academias e salões/barbearias, e orientar os usuários com relação 
a forma correta de uso do mesmo;
d) aferir a temperatura dos usuários na entrada; 
e) domingos e feriados permanecerão fechados;
XII – As atividades de academias e academias dos clubes sociais, estúdios fi tness e de pilates, crossfi t, escolas de 
natação, hidroterapia e correlatos poderão funcionar de segunda a sábado, das 05h às 20h, desde que possuam o pro-
tocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária, realizando o atendimento aos praticantes com pré-agen-
damento e respeitando a ocupação estabelecida pelo protocolo e ainda:
a) respeitar as regras de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel;
b) realizar a sanitização da área interna dos estabelecimentos a cada 30 dias e protocolar comprovante no Setor de 
Vigilância Sanitária;
c) disponibilizar tapete sanitizante na entrada das academias e salões/barbearias, e orientar os usuários com relação 
a forma correta de uso do mesmo;
d) aferir a temperatura dos usuários na entrada;
e) permanecer fechados aos domingos e feriados;
XIII – Ficam permitidas as atividades esportivas individuais ou acompanhadas de personal trainer, desde que, em am-
bos os casos, sejam realizadas em espaços abertos, públicos ou privados, e obedecidas as medidas de distanciamento 
e uso de máscara; Proibidas atividades esportivas coletivas que promovam contato físico.
XIV – Os estabelecimentos bancários e lotéricas, durante o horário de funcionamento, fi cam obrigados a manter fun-
cionários organizando a fi la em sua área externa de forma a assegurar a distância mínima de 02 (dois) metros entre os 
clientes, bem como orientar sobre outras obrigações previstas no protocolo de biossegurança; em caso de descumpri-
mento os estabelecimentos serão multados e interditados;
XV – A ocupação dos hotéis fi ca restrita a 50% da capacidade para atender hóspedes moradores e profi ssionais que 
estejam na cidade a trabalho, fi cando proibida a hospedagem de turistas;
XVI – Os playgrounds dos estabelecimentos comerciais (shoppings, restaurantes, bares, lanchonetes, feiras e simi-
lares) permanecerão fechados;
XVII – Clubes sociais e cinemas permanecerão fechados;
XVIII – Permanece proibida a realização de festas, jogos, reuniões sociais, dentre outros, que promovam aglomeração 
de pessoas em ranchos e casas de festas;
XIX – Ficam permitidas reuniões familiares com até 09 (nove) pessoas, desde que do mesmo núcleo familiar.
XX – Ficam proibidas reuniões de trabalho presenciais com mais de 09 (nove) pessoas, sendo obrigatória sua real-
ização de forma virtual.
Parágrafo único. Pelo prazo de 10 dias, prorrogável por igual período, iniciado inclusive no dia 29 de maio de 2021, fi ca 
determinado o fechamento do Parque do Cristo para visitação, bem como fi ca proibida a circulação de pessoas nas 
vias, bens e áreas públicas do complexo do Barreiro, inclusive nas vias e pista de caminhada situadas no Lago Norte.
Art. 2º - Fica proibida a circulação e permanência de pessoas nas vias, bens e áreas públicas no período de 21h às 
05h, exceto para comparecimento a consultas e exames, bem como aos locais de trabalho permitidos neste horário e 
as atividades de delivery.
Parágrafo único - em caso de delivery de quaisquer produtos em condomínios verticais, fi ca a proibida a circulação do 
entregador nas áreas internas, devendo o cliente receber a encomenda na portaria/recepção.
Art. 3º. As escolas privadas, das Organizações da Sociedade Civil (OSC), cursos técnicos, de graduação e pós-gradu-
ação poderão manter seus trabalhos internos presenciais e as atividades de ensino de forma remota.
§ 1° Ao fi m do prazo estabelecido por este decreto, o Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19, se reunirá 
novamente para avaliar os refl exos das medidas adotadas e defi nir a data de retorno das atividades escolares das 
instituições contidas no caput deste artigo.
§ 2° Fica mantida a data de 1º de julho para a retomada das atividades das escolas públicas municipais, adotando o 
modelo híbrido.
Art. 4° Os estabelecimentos comerciais deverão ter afi xados nas suas entradas, informativo, contendo o número máxi-
mo de pessoas que podem entrar/permanecer simultaneamente no local, incluindo neste número os proprietários e os 
colaboradores, em conformidade com este decreto.
§ 1° - É obrigatório o preenchimento de cadastro, adesão e cumprimento do Termo de responsabilidade Sanitária 
COVID-19, disponível no sítio da Prefeitura Municipal de Araxá, devendo ser preenchido pelo interessado, impresso e 
afi xado na entrada do estabelecimento, em local visível ao público.
§ 2º - A não adesão ao Termo de Responsabilidade Sanitária COVID-19 impede a abertura, funcionamento e atendi-
mento de quaisquer atividades.
Art. 5° Continua obrigatório o uso de máscara facial, de preferência não profi ssional, durante o deslocamento de pes-
soas pelos bens públicos do Município e para o atendimento em estabelecimentos com funcionamento autorizado, em 
especial, para:
I - uso de meios de transporte público ou privado de passageiros;
II - desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados, nos setores público e privado;
Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, e em conformidade com o disposto no art. 99 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, consideram-se bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como ruas, praças e estradas;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração públi-
ca, inclusive os de suas autarquias e fundações.
Art. 5º. As medidas e datas estabelecidas neste decreto poderão ser alteradas ou revogadas em decorrência da 
evolução, melhora ou agravamento da pandemia no âmbito municipal.
Art. 6º. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator ao pagamento de multa por deixar de executar, 
difi cultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua 
disseminação, à preservação e à manutenção da saúde, de que tratam as Leis Municipais n.º 2.547/1992 (Código de 
Posturas Municipal) e n° 7.512/2021, bem como interdição do estabelecimento por 15 dias, sem prejuízo de eventual 
responsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de sua assinatura.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 17/2021 de 14 de maio de 2021.
Dispõe sobre formação da Comissão Especial encarregada da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
defi nição das políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua reunião ordinária realizada em sessão 
virtual no dia 14 de maio de 2021, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instaurada a Comissão Especial da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social para a condução de 
todos os trabalhos de preparação, organização e condução da 12ª Conferência Muncipal de Assitência Social, ao qual 

será composta pelos seguintes membros:  
a) Fernanda Aparecida Marques Negrão;
b) Patricia Mendes da Silva;
c) Ana Carolina Resende de Couto;
d) Elba Regina Pontes Machado;
e) Mirlane Lázara Deckers; 
f) Pedro Meireles Ganime.
Art 2º - Todas as deliberações deveram ser referendadas pela plenário do CMAS e publicadas no DOMA em forma de 
resolução.
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Art 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de maio de 2021.

PEDRO MEIRELES GANIME
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 18/2021 de 26 de maio de 2021.

Dispõe sobre a composição da Comissão de Elaboração do Edital nº 01/2021 do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Araxá- CMAS;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
defi nição das políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua reunião Extraordinária realizada em sessão 
virtual no dia 26 de maio de 2021, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

Art. 1º - Fica instaurada a Comissão de Elaboração do Edital nº 01/2021 do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Araxá- CMAS, para a condução de todos os trabalhos de preparação e organização, ao qual será composta pelos 
seguintes membros:   
a) Ana Flávia de Paiva;
b) Elba Regina Pontes Machado;
c) Fernanda Aparecida Marques Negrão;
d) Mirlane Lázara Deckers;
Art 2º - Todas as deliberações deveram ser referendadas pela plenário do CMAS e publicadas no DOMA em forma de 
resolução.
Art 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de maio de 2021.

PEDRO MEIRELES GANIME
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO nº. 019/2021, de 12 de maio de 2021.
Dispõe sobre a composição e as atribuições da Comissão Especial encarregada de convocar o Fórum Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, que tem por objetivo a indicação e a eleição das Organizações da So-
ciedade Civil que comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá para o próximo 
mandato, biênio 2021 – 2023.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do inciso II, alíneas “a”, “b”, “c”, § 2º e §3º do art. 10 c/c art.14 a 22 da Lei Municipal nº 6.087/2011, e con-
siderando o disposto em seu Regimento Interno; 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instalada a Comissão Especial para a condução de todos os trabalhos de preparação, organização e 
condução do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, que tem por objetivo a indicação e 
a eleição das organizações da sociedade civil que comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Araxá para o próximo mandato, biênio 2021 – 2023, em conformidade com o que dispõem os art. 14 ao art. 
21 da Lei Municipal nº 6.087/2011, a qual é composta pelos seguintes membros:
a) Ana Paula Nassif Tondato Trindade;
b) Cristiane Ferreira Luiz Bertolla;
c) Leany Maria Pires Tupinambá;
d) Magaly Stoppa.
Art. 2º. Em conformidade com o que estabelece o caput deste artigo, compete à Comissão Especial:
I – Publicar o edital de convocação das organizações da sociedade civil inscritas no CMDCA, fi xando datas, horários 

locais e prazo para a inscrição no Fórum.
II – Promover a ampla divulgação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com vistas a propor-
cionar a efetiva participação das organizações da sociedade civil.
III – Cuidar das inscrições das organizações da sociedade civil e da homologação das mesmas conforme disposto no 
art. 10º, §3º da Lei Municipal nº 6.087/2011, estabelecendo os respectivos prazos.
IV – Divulgar o edital de convocação e publicar para fi ns de mobilização das organizações da sociedade civil.
V – Providenciar toda a logística necessária para a realização do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Araxá.
VI – Elaborar o Regimento Interno do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá.
VII – Conduzir todos os trabalhos necessários ao longo da realização do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Araxá.
Art. 3º. Todas as deliberações da Comissão Especial deverão ser referendadas pelo plenário do CMDCA e publicadas 
no DOMA em forma de Resolução.  
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de maio de 2021.  
Araxá – MG, 12 de maio de 2021.

_________________________________________
Carlos Alberto da Luz
Presidente do CMDCA

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.010/2021. Extrato 
de contrato. A FCAA e HELDER JÚLIO FERREIRA ME, valor R$755,52; LÁZARO BEZERRA SOARES ME, valor 
R$3.274,83; LDC COMÉRCIO EIRELI EPP, valor R$9.804,68; MARCIO MUNIZ DE ÁVILA 10170845648 ME, valor 
R$5.421,50 e MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME, valor R$9.228,17 fi rmam contrato para aquisição de materiais 

de escritório e escolares para atender as atividades da sede da FCAA e dos subprogramas Casas de Acolhimento “Lar” 

e “Abrigo”, mantidos pela FCAA. Prazo: a contar assinatura até 31/12/2021. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 

28/05/2021.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ

PORTARIA Nº 035 – 13 DE MAIO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão que menciona.
A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º. Fica nomeado o funcionário Luciano Augusto de Faria, para o cargo em comissão Chefe de Setor de Eventos.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 13 de maio de 2021.

CYNTHIA ROCHAVERÇOSA 
PRESIDENTE FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ALAN KARDEC NAZARIO BENTO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.160.0144.001, localizado na RUA MARIA DA MOTA, 490, Bairro NOVO HORIZONTE, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 
46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ALESSANDRO SALVADOR DE ASSIS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.014.0483.001, localizado na RUA NILSON FERREIRA BENFICA, 15, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ANDRE LUIS MONTANDON, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.131.0310.001, 
localizado na RUA LUZIA LOURENÇO SILVA, 20, Bairro JARDIM DAS OLIVEIRAS II, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 157 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ARILDO RICARDO DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.815.0303.001 E 0317, localizado na RUA PAULO DE SOUZA, 200 E 190, Bairro AMAZONAS, 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 autuação por infração 
ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, BENEDITO ROSA - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.164.0176.001, localizado na RUA JUCA CANCIO, 370, Bairro URCIANO LEMOS, nesta cidade, por se encon-
trar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 37 
e 194 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, CARLIANE BARBOSA DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.480.0012.001, localizado na RUA PAULA CECILIA DOS SANTOS, 500, Bairro MANGABEIRAS IV, 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, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CRISTIANE DE PAULA GOMES NEVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.04.168.0015.001, localizado na RUA ARGEU ALVES DA COSTA, 655, Bairro SILVERIA, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 

na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 
157 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e ten-
do em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente ed-
ital, DEAN PIRES DA COSTA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.018.0420.001, 
localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 55, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 e 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, DOUGLAS HELENO DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.122.0387.001, localizado na RUA MARIA DE LOURDES RIOS, 10, Bairro JARDIM DAS OLIVEIRAS II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 216 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, DSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.R2.02.817.0163.001, localizado na RUA NICANOR DE SOUZA, 160, Bairro VILA UNIVERSITARIA, 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 autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ELTON EDSON LEONEL, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.816.0135.001 E 
0149, localizado na RUA NICANOR DE SOUZA, 50 E 40, Bairro VILA UNIVERSITARIA, 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 autuação por infração ao artigo 151 e 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ESPOLIO E SUC. D EMIRENA DE AGUIAR AVILA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.R2.02.058.0233.001, localizado na RUA CLARIMUNDO BATISTA DA COSTA ESQUINA COM A RUA 
TEOFILO DOS SANTOS, Bairro SÃO PEDRO, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 
170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que 
responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
FELIX RACHID DE ARAUJO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.125.0128.001, 
localizado na RUA JOAO ANTONIO DA MOTA, 105, Bairro ANDREA, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e 
não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua 
Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 e 37 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
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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, FERNANDO DOS REIS MOISES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.173.0077.001, localizado na RUA TURQUIA, 50, Bairro PEP-11, nesta cidade, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 e 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, HILDA FRANCISCA DE SOUZA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.019.0060.001, localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 50, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ILSON DA COSTA RAMOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.563.0224.001, 
localizado na RUA DR AMADO R REZENDE, 30, Bairro SAO DOMINGOS, nesta cidade, por se encontrar em local in-
certo 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 autuação por infração ao artigo 216 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ISAIAS FERNANDO VALERIANO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.017.0278.001, localizado na RUA JOSÉ DA CRUZ LEITE, 165, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.872.0278.001, localizado na RUA DOMINGOS FERREIRA RIBEIRO, 95, Bairro CAMUÁ, 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 autuação por infração ao 
artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, JOSE BELCHIOR DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.241.0010.001, localizado na RUA JOSE RAIMUNDO ROQUE, 290, Bairro FRANCISCO DUARTE, 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 autuação por 
infração ao artigo 46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
JULIANA MARIA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.08.170.0217.001, 
localizado na RUA CANADA, 20, Bairro NOVO HORIZONTE, 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 autuação por infração ao artigo 151 e 37 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, LEANDRO CESAR RODRIGUES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.018.0432.001, localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 45, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, LUIZ CARLOS CAIXETA MATIAS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.017.0456.001, localizado na RUA JOSÉ DA CRUZ LEITE, 25, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta cidade, 

por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração 
ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, MARIA ABADIA DA CRUZ E OUTROS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.03.051.0188.002, localizado na AVN CAPITAO BELARMINO DE PAULA MACHADO, 501, Bairro SANTO ANTO-
NIO, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da pub-
licação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre 
notifi cação por infração ao artigo 46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
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, MIGUEL CORREA DE RESENDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.221.0195.001, localizado na RUA ANESIA MONTOVANI, 395, Bairro TIRADENTES, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 
151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Munici-
pal: 1.1A.02.808.0034.001, localizado na AVN JOSE ANANIAS DE AGUIAR, 5105, Bairro VILA UNIVERSITARIA, 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 autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, SCEG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Munic-
ipal: 3.C2.02.031.0027.001, localizado na AVN WASHINGTON BARCELOS, 1315, Bairro BOM JESUS, 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 autuação por infração 
ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e ten-
do em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente ed-
ital, SCEG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.031.0284.001, 0273, localizado na RUA BRIGIDO DE MELO FILHO, 134 E 122, Bairro BOM JESUS, 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 autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, STELA MARIS DUARTE DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.077.0208.001, localizado na RUA RIO DE JANEIRO, 69, Bairro SAO GERALDO, nesta cidade, por se encon-
trar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 157 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, WALLACE LEMOS DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.800.0188.001, localizado na RUA DOS JOAO DE BARROS, 345, Bairro JOAO BOSCO TEIXEIRA, 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 autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, WALMER DAVID DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.200.0099.001, localizado na RUA ANTÔNIA ALVES MAGALHAES, 120A, Bairro AEROPORTO, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por in-
fração ao artigo 46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS PRÉ SELECIOADOS

Em atendimento ao Edital 01/2021 referente ao Processo Seletivo Simplifi cado do Projeto Viva a Vida:

NOME FUNÇÃO
Ionice Maria Silva Assistente Financeiro

Rosane Aparecida Ferreira Assistente Financeiro
Felipe Leandro Silva Assistente Administrativo

Maria Eugênia Contato Assistente Administrativo
Vinicíus Deoclécio de Oliveira Assistente Administrativo
Mayara Marley Costa Pereira Assistente Administrativo
Ana Carolina Malveia Lima Assistente Social
Eliane dos Santos Benfi ca Assistente Social

Mirian Dias de Aguiar Assistente Social
João Paulo de Melo Sousa Educador Fisíco

Solange Soares Moreira Silva Educador Fisíco

Geovana Oliveira Martins da Silva Educador Fisíco
Raquel Eliane da Cruz Educador Fisíco
Matheus Ananias Silva Educador Fisíco

Weverton Melo Educador Fisíco
Nadia Mariana de Almeida Educador Fisíco

Jorgam Renato Abadio Costa Ferreira Salva Vidas
Mara Resende Parreira Salva Vidas

José Humberto de Oliveira Filho Salva Vidas
Alex Andrade de Souza Salva Vidas

Vinicíus Almeida dos Reis Motorista
Cristiano Pablo Soares de Oliveira Motorista

Victor Menndhel Martins Motorista

Araxá, 26 de maio de 2021.
_______________________________

Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Mun. De Ação e Promoção Social

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº 011
EM 18 DE MAIO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
ARNILDO ANTONIO MORAIS, Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, de acordo com a competên-
cia delegada nos termos do Decreto 037/2017 e no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para o fi m de apurar responsabilidades, conforme 

PAD 001/2021.
Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela Portaria nº 027/2017, constituírem a Comissão Proces-
sante, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo, ao Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, 
no prazo de 90 dias.

Arnildo Antônio Morais
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 07, DE 21 de MAIO DE 2021
Defi ne as instâncias de julgamento dos processos administrativos sanitários – PAS – e as suas composições no Mu-
nicípio de Araxá/MG
A SECRETÁRIA DE MUNICIPAL SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, e:
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Lei Municipal nº. 5.432 de 08 de abril de 2009, que prevê que até que se 
promulgue o Código de Saúde do Município de Araxá, para efeito da municipalização será utilizado subsidiariamente o 
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, instituído pela Lei Estadual no. 13.317/99;
CONSIDERANDO o disposto no art. 21 da Lei Estadual nº. 13.317/99 que instituiu o Código de Saúde do Estado de 
Minas Gerais e prevê, em seu inciso II, a defi nição das instâncias de recursos dos processos administrativos;
CONSIDERANDO a necessidade de defi nir as instâncias de recursos dos processos administrativos de competência 
da Vigilância Sanitária Municipal no município de Araxá - MG.

RESOLVE
Art. 1º Ficam instituídas as 1ª e 2ª instâncias julgadoras dos processos administrativos sanitários no âmbito desta 
municipalidade.

CAPÍTULO I
DA 1ª INSTÂNCIA DE JULGAMENTO - DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 2° - À Junta de Julgamento de 1ª Instância, incumbe julgar, os processos relativos às infrações sanitárias em 
decorrência do Poder de Polícia, bem como os atos administrativos dele decorrentes.
Art. 3° - A Junta de Julgamento de 1ª Instância será composta pelo(a) Coordenador(a) da Vigilância Sanitária, que 
presidirá os trabalhos, e outros 2 (dois) membros e igual número de suplentes, pertencentes ao quadro de Autoridades 
Sanitárias nomeadas pelo Prefeito. 
I - a escolha dos outros 2 (dois)membros a que se refere o caput será feita por meio de sorteio que ocorrerá a cada 
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2(dois) anos;
II -o membro sorteado não poderá participar do sorteio subsequente;
Art. 4º - São atribuições dos membros da Junta de Julgamento:
I -  fazer autuação dos processos, colocar capa e numerar as páginas;
II - requisitar diligências necessárias para instrução do processo; 
III – preparar minutas de decisões, que serão examinadas pelo presidente, cabendo a este a decisão fi nal;

CAPÍTULO II
DA 2ª INSTÂNCIA DE JULGAMENTO - DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 5° - À Junta de Julgamento de 2ª Instância, incumbe julgar, os recursos interpostos contra a decisão proferida pela 
1ª Instância.
Art. 6° - A Junta de Julgamento de 2ª Instância será composta pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, que presidirá 
os trabalhos, e por outros 2 (dois) membros e igual número de suplentes, pertencentes ao quadro de Autoridades 
Sanitárias nomeadas pelo Prefeito.

I - a escolha dos outros 2 (dois) membros a que se refere o caput será feita por meio de sorteio que ocorrerá a cada 
dois anos;
II - o membro sorteado não poderá participar do sorteio subsequente;
Art. 7º - São atribuições dos membros da Junta de Julgamento:
I - verifi car as condições de admissibilidade dos recursos;
II - requisitar diligências necessárias à instrução;
III - preparar minutas de decisões que serão examinadas pelo(a) presidente, cabendo a este(a) a decisão fi nal.
Art. 8° - Esta regulamentação entra em vigor a partir de sua publicação.
Araxá, 21 de maio de 2021.

LORENA DE PINHO MAGALHÃES
Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG


