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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 385 Sexta, 18 junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Intenção de Adesão Parcial à Ata de Registro de Preços - 
Pregão Presencial n. º 06/2020 – SRP, realizado pelo consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do 
Alto Paranaíba. O Município torna público o interesse em  aderir parcialmente  à Ata de Registro de Preços - Pregão 
Presencial n.º 06/2020 – SRP, realizado pelo consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Pa-
ranaíba, para contratação de empresa especializada em engenharia civil incluindo o fornecimento de material e mão de 
obra para prestação de serviços de operação e expansão do Aterro Sanitário do Município de Araxá - MG, perfazendo 
assim um total de R$ 8.042.838,05 (oito milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinco centavos). 
Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 16/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Revogação. Pregão Eletrônico 09.046/2021. Processo 059. 
Fica revogado o processo licitatório em epígrafe conforme motivos insertos no processo. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal – 05/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.102/2021. Processo 131.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de medicamentos humanos para uso veterinário no atendimento aos 
animais do Canil Municipal, através do Setor de Vigilância em Saúde do Município de Araxá-MG. Acolhimento das 
propostas 21/06/2021 à partir das 17:00 horas até 01/07/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e 
Início da sessão de disputa de preços dia 01/07/2021 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 21/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Munic-
ipal, 16/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.104/2021. Processo 133.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de leite especial e material médico hospitalar (equipos) para serem 
utilizados nos atendimentos aos pacientes usuários do SUS e mandados judiciais através da Secretaria de Saúde 
do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 21/06/2021 à partir das 17:00 horas até 01/07/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 01/07/2021 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 21/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 16/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.086/2017. 
Processo:109. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica do Edital 
fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para dia 21/06/2021 à partir das 17:00 horas até 02/07/2021 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 02/07/2021 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 21/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Nathalie Isabela Kfuri da Silva, Pregoeira, 16/06/2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.103/2021. Processo 132.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de fantoma mamográfi co, para realização de testes de constância de 
controle de qualidade de imagem dos exames de mamografi a realizados através do serviço de imagem do Município 
de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 21/06/2021 à partir das 17:00 horas até 01/07/2021 às 09:00 horas; Abertura 
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 01/07/2021 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 21/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 16/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.105/2021. Processo 134.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de peças para conserto do painel do elevador social do Gabinete do Pre-
feito, no Centro Administrativo Domingos Santos no Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 21/06/2021 
à partir das 17:00 horas até 01/07/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de dis-
puta de preços dia 01/07/2021 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 
21/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 16/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.106/2021. Processo 135.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de uniformes para serem utilizados pelos agentes de endemias do setor 
de vigilância ambiental, nas ações de combate à dengue, através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. 
Acolhimento das propostas 21/06/2021 à partir das 17:00 horas até 02/07/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 02/07/2021 às 09:00 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 21/06/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 16/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.107/2021. Processo 136.  
O Município de Araxá, torna público registro de preços para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos 
usuários do SUS na Farmácia Municipal, através da Secretaria de Saúde do Município de Araxá/MG. Acolhimento 
das propostas 21/06/2021 à partir das 17:00 horas até 05/07/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços 
e Início da sessão de disputa de preços dia 05/07/2021 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 21/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Munic-
ipal, 21/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.014/2021- Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de 
solicitação de locação de imóvel localizado nas  Ruas Antônio de Freitas, nº40 e Alceu Geraldo da Silva, nº25 no mu-
nicípio de Araxá- MG, com início em 28/05/2021 à 28/05/2022, destinado ao funcionamento do 2º endereço de Escola 
Municipal de Aplicação Lélia Guimarães, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, 
com valor de R$ 6.171,21 (seis mil, cento e setenta e um reais e vinte e um centavos) 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, 28/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO - 04.014/2021 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e o locador Centro Estudantil Presbiteriano de 
Assistência à Criança, contratam entre si a locação de imóvel localizado nas  Ruas Antônio de Freitas, nº40 e Alceu 
Geraldo da Silva, nº25 no município de Araxá- MG,  com início em 28/05/2021 à 28/05/2022, destinado ao atendimento 
da Secretaria Municipal de Educação, destinado ao funcionamento do 2º endereço de Escola Municipal de Aplicação 
Lélia Guimarães, com valor mensal de R$ 6.171,21 (seis mil, cento e setenta e um reais e vinte e um centavos). Rubens 
Magela da Silva – Prefeito Municipal, 28/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.015/2021- Considerando o parecer jurídico juntado ao processo 
de solicitação de locação de imóvel localizado na Rua José Veríssimo Camelo, nº131, bairro Leblon no município de 
Araxá- MG, com início em 28/05/2021 à 28/05/2022, destinado ao funcionamento do PSF Leblon, cujas necessidades 
de instalação e localização condicionam a sua escolha, com valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) men-
sais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Lici-
tações e Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 28/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO 04.014/2021 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e o locador Sr. Wilson Eusébio Ferreira, contrat-
am entre si a locação de imóvel localizado na Rua José Veríssimo Camelo, nº131, bairro Leblon no município de Araxá- 
MG, com início em 28/05/2021 à 28/05/2022, destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, destinado 
ao funcionamento do PSF Leblon, com valor mensal de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais). Rubens Magela da 
Silva – Prefeito Municipal, 28/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.005/2021. Processo 91. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Centro de Micro Cirurgia Ocular S/C LTDA ME, valor global: R$ 894.999,96, fi rmam contratação 
de empresa para prestação de serviços médicos ambulatoriais/hospitalares para realização de cirurgia oftalmológica 
de vitrectomia e demais consultas, retornos, exames, procedimentos, materiais e medicamentos necessários, incluindo 
a remoção de óleo de silicone conforme termo de ajustamento de conduta autos nº 0040.07.055507-9 para atendi-
mento à população do Município d e Araxá/MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
26/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.064/2021. Processo 81. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e LM Comércio LTDA ME, valor global: R$ 1.400,00, fi rmam aquisição de fraldas descartáveis 
infantis para fornecimento aos pacientes atendidos Pela Secretaria Municipal de Saúde através da Câmara Técnica em 
Saúde. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 26/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.067/2020. Processo 84. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Eletrodiesel Turbo LTDA EPP, valor global: R$ 21.850,00, fi rmam a aquisição de peças para 
manutenção do caminhão Iveco Tector 310E-28 ano 2017/2018 que atende aos serviços das estradas vicinais através 
da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Vencimento: 31/07/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
31/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.069/2021. Processo 87. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Eletrodiesel Turbo LTDA EPP, valor global: R$ 3.260,00, fi rmam a aquisição de peças para 
a manutenção do caminhão Munck M-Benz 1620 ano 2005 placa HEU-1343 que atende as atividades da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos do Município de Araxá-MG. Vencimento: 02/08/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 02/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.085/2020. Processo 218 - Extrato de termo aditi-
vo. O Município de Araxá e Ciapetro Distribuidora de Combustíveis LTDA, fi rmam termo aditivo reajustando o item 1 – 
Gasolina Comum passando o preço de R$5,583 para R$5,909. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 31/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.048/2016 – Processo 77. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e GCT – Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A, fi rmam aditamento de contrato 
celebrado 24/05/2016, vencendo em 24/08/2021, com consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 13/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.015/2017 – Processo 194. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e Agência Casasanto LTDA EPP, fi rmam aditamento de contrato celebrado 07/06/2018, ven-
cendo em 07/12/2021, com consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 
19/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.004/2018 – Processo 78. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e 2º Tabelionato de Notas de Araxá-MG, fi rmam aditamento de contrato celebrado 03/05/2021, 
vencendo em 07/05/2022, com consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito Munici-
pal, 03/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.040/2016 – Processo 68. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Click Tecnologia e Telecomunicação LTDA EPP, fi rmam aditamento de contrato celeb-
rado 18/05/2016, vencendo em 18/11/2021, com consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da Silva, 
Prefeito Municipal, 14/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 008/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, as partes fi rmam o Termo de Ajuste de Contas 
entre o MUNICIPIO DE ARAXÁ  E OBRAS ASSISTENCIAS CASA DO CAMINHO, referente à incentivos ministeriais e 
prestação de serviços de serviços hospitalares durante os mês de abril para atender os pacientes de Araxá e Micror-
região, no valor de R$ 734.231,23 (setecentos e trinta e quatro mil e duzentos e trinta e um reais e vinte e três centa-
vos). LORENA DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 09/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 009/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, as partes fi rmam o Termo de Ajuste de Contas entre 
o MUNICIPIO DE ARAXÁ E DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA., referente à aquisição 
do medicamento SOMATROPINA 4 UI/ML – FRASCO AMPOLA. APRESENTAÇÃO: PÓ LIÓFILO INJETÁVEL 4 UI 
EMEMBALAGEM COM 1 FRASCO-AMPOLA E 1 AMPOLA COM 1 ML DE DILUENTE BACTERIOSTÁTICO medica-
mento de alto custo fornecido ao menor Vítor Rafael Carvalho, conforme Ofício 185/2021/CTS/SMS, sob gerência da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Araxá, no valor de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais). LORENA 
DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 07/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 010/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, as partes fi rmam o Termo de Ajuste de Contas 
entre o MUNICIPIO DE ARAXÁ E ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA 
DE ARAXÁ, referente parte do valor total referente à prestação de serviços durante os mês de março, em virtude de 
serviços de lavanderia hospitalar para atender a Unidade de Pronto Atendimento Municipal – UPA 24 Horas, sob re-
sponsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Araxá-MG, no valor de R$16.250,34 (dezesseis mil, duzentos 
e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). LORENA DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de 
Araxá/MG, 26/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 011/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, fi rmam o Termo de Ajuste de Contas entre o MUNI-
CIPIO DE ARAXÁ E TELSEG SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação de serviços de monitoramento 
de alarme na sede da Farmácia de Todos, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a abril 
deste ano, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). LORENA DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de 
Saúde de Araxá/MG, 24/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 297 - DE 21 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre o procedimento para aplicação de sanções pelo descumprimento das medidas restritivas impostas pe-
los decretos municipais, bem como pela Lei Municipal nº 7.512, de 06 de maio de 2021, visando o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID 19), e dá outras 
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, c/c 
inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em atenção às deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, 
instituído pelo decreto municipal nº 039/2021; e
CONSIDERANDO a necessidade de medidas que promovam a contenção da circulação de pessoas, haja vista que 
os índices de ocupação de leito estão alcançando patamares que exigem cuidados e medidas de apoio, para que não 
haja o colapso do sistema de saúde, já estruturado na região;
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 que existem locais nos quais, naturalmente, verifi ca-se a maior propensão a aglomerações, além 
de ensejarem a permanência de pessoas consumindo alimentos e bebidas, logo, sem que façam o uso de máscara de 
proteção facial, cobrindo nariz e boca;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a contratação de profi ssionais para atuarem 
nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
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CONSIDERANDO a necessidade de leitos para assegurar atendimentos a pacientes com outras doenças graves e 
com risco de morte;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em 15 de abril de 2020, nos 
autos da ADI 6341, pelo entendimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para 
combater o Novo Coronavírus (COVID-19), como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019, cujas 
autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, medidas de isolamento, quarentena entre outros;
CONSIDERANDO que o STF referendou, ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6625, a medida 
cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski para estender a vigência de dispositivos da Lei 13.979/2020 que 
estabelecem medidas sanitárias de combate à pandemia da Covid-19 até 31/12/2021 ou até o término da emergência 
internacional de saúde decorrente do Novo Coronavírus, por decisão da Organização Mundial de Saúde;
DECRETA:
Art. 1º. Fica regulamentado, em caráter excepcional e temporário, nos termos da Lei Municipal nº 7.512, de 06 de 
maio de 2021, o procedimento a ser adotado pelos fi scais da Vigilância Sanitária, órgão ligado à Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), e pelos fi scais de Postura do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá 
(IPDSA), autarquia municipal, para as atividades conjuntas de fi scalização, aplicação de multas e sanções pelo des-
cumprimento das medidas restritivas impostas para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do 
Novo Coronavírus – COVID 19, durante a vigência do Estado de Calamidade Pública;
Art. 2º. Os agentes públicos do IPDSA e as autoridades sanitárias da SMS fi carão responsáveis conjuntamente por 
constatar e noticiar a ocorrência de infrações sanitárias específi cas que descumpram as regras previstas nos decretos 
municipais, bem como na Lei Municipal nº 7.512, de 06 de maio de 2021, que tratam das medidas restritivas que visam 
conter a propagação do contágio da pandemia de COVID-19, além de medidas que sejam impostas ao Município pelo 
Estado, mediante novas deliberações do Comitê Estadual de Enfrentamento à COVID-19 ou de normas federais.
Art. 3°. A autoridade municipal, no exercício da ação fi scalizadora, lavrará, no local em que for verifi cada a infração ou 
na sede da repartição sanitária, o auto de infração sanitária, que conterá:
I - o nome do infrator, seu domicílio, residência e os demais elementos necessários à sua qualifi cação civil (CPF, RG 
e outros);
II - o local, a data e a hora da lavratura do auto de infração;
III - a descrição da infração, se possível juntando fotos e/ou vídeos, e a menção do dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido;
IV - a pena a que está sujeito o infrator;
V - a declaração do autuado de que está ciente de que responderá pelo fato em processo administrativo;
VI - a assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, a de duas testemunhas e a do autuante;
VII - o prazo para interposição de recurso, quando cabível.
§ 1º - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a menção do fato;
§ 2º - O fi scal sanitário é responsável pelas declarações que fi zer no auto de infração, sendo passível de punição, por 
falta grave, em caso de falsidade ou de omissão dolosa.
Art. 4º - Verifi cada a ocorrência de infrações sanitárias mencionadas no artigo 2º, os estabelecimentos poderão sofrer 
as sanções previstas nas Leis Municipais nº 7.512, de 06 de maio de 2021, nº. 2.547/1992 (Código de Postura) e outras 
que vierem a ser impostas por outras normas municipais, estaduais ou federais.
Art. 5º. - A aplicação do disposto deste Decreto observará, no que couber, as disposições Lei 13.317/99 - Código de 
Saúde de Minas Gerais.
Art. 6º. O disposto neste Decreto não afasta a responsabilização civil e criminal, nos termos dos arts. 267 e 268, do 
Código Penal.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 21 de maio de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 332   -   DE 07 DE JUNHO DE 2021

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 334   -   DE 09 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre exonerações de cargos efetivos que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos da Lei Orgânica, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados a pedido os seguintes servidores:
I. RAQUEL APARECIDA MARGARIDA, matrícula nº 95.290, do cargo de Técnico em Higiene Dental, produzindo seus 
efeitos a partir de 26 de abril de 2021;
II. CLEUBA ALVES RIBEIRO, matrícula nº 98.341, do cargo de Agente Promoção Humana III/Psicólogo, produzindo 
seus efeitos a partir de 26 de abril de 2021;
III. CARLOS HENRIQUE SILVA VIRGILIO JUNIOR, matrícula nº 98.390, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pro-
duzindo seus efeitos a partir de 27 de maio de 2021;
IV. DAIANE GERALDA R. ROCHA DA SILVA PENA LEMOS, matrícula nº 98.261, do cargo de Agente de Promoção 
Humana III, produzindo seus efeitos a partir de 29 de abril de 2021;
V. FERNANDA CRISTINO DE SOUZA, matrícula nº 98.371, do cargo de Agente de Operação Fiscalização de Trans-
porte e Trânsito, produzindo seus efeitos a partir de 30 de maio de 2021;
VI. GISLENE APARECIDA MONTEIRO, matrícula nº 95.661, do cargo de Técnico Superior em Saúde/Médico Clínico 
Geral, produzindo seus efeitos a partir de 22 de maio de 2021;
VII. PEDRO MEIRELES GANIME, matrícula nº 98.339, do cargo de Agente de Promoção Humana III/Psicólogo, pro-
duzindo seus efeitos a partir de 14 de maio de 2021.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 335   -   DE 09 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. EDINAMAR ALVES PIMENTA, do cargo em comissão de Diretor de Gestão de Estoque 
da Farmácia Municipal, lotada Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de junho de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 336   -   DE 14 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. SARA VERÇOSA, para o cargo em comissão de Diretor de Gestão de Estoque da Farmá-
cia Municipal, lotada Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de junho de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 337 DE 14 DE JUNHO DE 2021

Regulamenta a Lei Municipal nº 4.336/2004, de 06 de janeiro de 2004, que estabelece o limite máximo de servidores 
autorizados a realizar extensão de carga horária nos cargos que especifi ca, e revoga o Decreto nº 1.023, de 30 de 

junho de 2020.     
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no poder regulamen-
tar estabelecido no artigo 67, V, da Lei Orgânica do Município, e na autorização do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 
nº 4.336/2004, DECRETA:
Art. 1º- Fica alterada a redação do item 1.3 do Anexo I da Lei Municipal nº 4.336, de 06 de janeiro de 2004, que es-
tabelece o limite máximo de servidores autorizados a realizar extensão de carga horária nos cargos que especifi ca, 
passando a vigorar da seguinte forma:
1.3 – QUANTIDADE MÁXIMA DE SERVIDORES AUTORIZADOS A REALIZAR EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA:    
Técnico Superior do Serviço Público – Psicólogo: 11 (onze); 
Técnico Superior do Serviço Público – Assistente Social: 13 (treze);  
Técnico Superior do Serviço Público – Enfermeiro: 61 (sessenta e um); 
Técnico Superior do Serviço Público – Fisioterapeuta: 09 (nove); 
Técnico Superior do Serviço Público – Nutricionista: 06 (seis);
Técnico Superior do Serviço Público – Biólogo: 02 (dois);
Técnico Superior de Saúde – Biomédico 6 (seis);
Técnico Superior de Saúde – Farmacêutico 5 (cinco);
Técnico Superior de Saúde – Fonoaudiólogo 10 (dez);
Técnico Superior de Saúde – Médico 10 (dez);
Técnico Superior de Saúde – Dentista 10 (dez);
Técnico Superior de Saúde – Veterinário 5 (cinco)
Art. 2º - Fica revogado o Decreto nº 190, de 01 de abril de 2021.  
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 01 de janeiro de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 338 - DE 18 DE JUNHO 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 da redução do número de casos positivos nos últimos dias, porém, com a taxa de ocu-
pação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas pelo Novo Coronavírus ainda em 100%;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a contratação de profi ssionais para atuarem 
nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de leitos para assegurar atendimentos a pacientes com outras doenças graves e 
com risco de morte;
CONSIDERANDO que a Deliberação COVID-19 Nº 17 DE 22/03/2020 normatizou em âmbito estadual a prestação de 
serviço de transporte público de passageiros com a fi nalidade de assegurar a higienização e cuidados para prevenção, 
enfrentamento e contingenciamento da pandemia Coronavírus COVID-19.
DECRETA:
Art. 1º. Excepcionalmente para conter a propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), fi ca autorizada a retomada das 
atividades comerciais nas seguintes condições:
I – O comércio funcionará de segunda a sexta-feira até às 18h; sábado até 13h, 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 diariamente 
até às 22h, sem tolerância no horário previsto, permitindo o consumo de alimentos no local, devendo os estabelecimen-
tos obedecer às seguintes medidas, sem prejuízo de outras previstas no Protocolo Sanitário para Alimentos e Bebidas:
a) – deverão dispor uma mesa para ocupação máxima de 4 (quatro) pessoas a cada 10m² (dez metros quadrados) ou 
uma mesa para ocupação máxima de 6 (seis) pessoas a cada 16m² (dezesseis metros quadrados), desde que seja 
feita a demarcação no piso e retirando do salão as cadeiras das demais mesas que não podem ser ocupadas;
b) – fi ca 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, bem como a permanência de clientes em pé;
c) – fi ca o estabelecimento obrigado a fazer o recebimento da conta referente ao consumo nas próprias mesas, por 
meio do uso da máquina de cartão ou em dinheiro;
d) – excepcionalmente, nos casos em que o atendimento for realizado somente no balcão de serviço é obrigatório 
manter-se a distância de 2m (dois metros) entre as pessoas, com marcações no balcão e no piso do estabelecimento;
Parágrafo único – após o horário previsto no caput deste inciso os comércios deverão atender somente com venda 
remota (delivery), fi cando proibido o consumo de alimentos e bebidas alcóolicas no local e a retirada dos mesmos no 
estabelecimento.
V – Restaurantes, bares, pizzarias e similares poderão funcionar diariamente até 22h, sem tolerância no horário pre-
visto, permitindo o consumo de alimentos no local devendo os estabelecimentos obedecer às seguintes medidas, sem 
prejuízo de outras previstas no Protocolo Sanitário para Alimentos e Bebidas:
a) – deverão dispor uma mesa para ocupação máxima de 4 (quatro) pessoas a cada 10m² (dez metros quadrados) ou 
uma mesa para ocupação máxima de 6 (seis) pessoas a cada 16m² (dezesseis metros quadrados), desde que seja 
feita a demarcação no piso e retirando do salão as cadeiras das demais mesas que não podem ser ocupadas;
b) – fi ca 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, bem como a permanência de clientes em pé;
c) – fi ca o estabelecimento obrigado a fazer o recebimento da conta referente ao consumo nas próprias mesas, por 
meio do uso da máquina de cartão ou em dinheiro;
d) – excepcionalmente, nos casos em que o atendimento for realizado somente no balcão de serviço é obrigatório 
manter-se a distância de 2m (dois metros) entre as pessoas, com marcações no balcão e no piso do estabelecimento;
§ 1º – nos casos não previstos neste inciso, a forma de atendimento será normatizada mediante previsão no Protocolo 
Sanitário para Alimentos e Bebidas.
§ 2° – após o horário previsto no caput deste inciso os comércios deverão atender somente com venda remota (de-
livery), fi cando proibido o consumo de alimentos e bebidas alcóolicas no local e a retirada dos mesmos no estabelec-
imento.
VI – excepcionalmente, os restaurantes e lanchonetes localizados em postos de combustíveis instalados em pontos de 
paradas nas rodovias e no terminal rodoviário poderão funcionar 24 horas, permitindo o consumo de alimentos no local 
devendo os estabelecimentos obedecer às seguintes medidas, sem prejuízo de outras previstas no Protocolo Sanitário 
para Alimentos e Bebidas:
a) – deverão dispor uma mesa para ocupação máxima de 4 (quatro) pessoas a cada 10m² (dez metros quadrados) ou 
uma mesa para ocupação máxima de 6 (seis) pessoas a cada 16m² (dezesseis metros quadrados), desde que seja 
feita a demarcação no piso e retirando do salão as cadeiras das demais mesas que não podem ser ocupadas;
b) – fi ca 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, bem como a permanência de clientes em pé;
c) – fi ca o estabelecimento obrigado a fazer o recebimento da conta referente ao consumo nas próprias mesas, por 
meio do uso da máquina de cartão ou em dinheiro;
d) – excepcionalmente, nos casos em que o atendimento for realizado somente no balcão de serviço é obrigatório 
manter-se a distância de 2m (dois metros) entre as pessoas, com marcações no balcão e no piso do estabelecimento, 
não permitindo aglomeração;
Parágrafo único – com relação aos estabelecimentos previstos no caput deste inciso, excepcionalmente entre 22h e 
05h, fi ca proibida a venda de bebida alcóolica.
VII – Ficam permitidas as apresentações musicais ao vivo nos bares e restaurantes, desde que obedeçam às seguintes 
regras:
a) os músicos devem fazer uso de máscara que cubra boca e nariz, com exceção do cantor que pode ser retirada 
durante a apresentação;
b) distância mínima de 3m (três metros) entre os músicos, devendo haver proteção acrílica ou similar entre eles e 
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entre eles e o público, no intuito de minimizar a dispersão de gotículas e aerossóis, em todas as áreas livres ao redor 
das pessoas que estejam no recinto, desde o chão e com uma altura mínima de 20cm (vinte centímetros) acima dos 
músicos (sentados ou em pé);
c) produção sonora e de ruídos deve obedecer à legislação específi ca.
VIII – As padarias, lanchonetes, sorveterias, hamburguerias e similares poderão funcionar diariamente até 22h, com 
o consumo de alimentos no local, devendo obrigatoriamente observar as seguintes medidas, sem prejuízo de outras 
previstas no Protocolo Sanitário para Alimentos e Bebidas:
a) – deverão dispor uma mesa para ocupação máxima de 4 (quatro) pessoas a cada 10m² (dez metros quadrados) ou 
uma mesa para ocupação máxima de 6 (seis) pessoas a cada 16m² (dezesseis metros quadrados), desde que seja 
feita a demarcação no piso e retirando do salão as cadeiras das demais mesas que não podem ser ocupadas;
b) – fi ca 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, bem como a permanência de clientes em pé;
c) – fi ca o estabelecimento obrigado a fazer o recebimento da conta referente ao consumo nas próprias mesas, por 
meio do uso da máquina de cartão ou em dinheiro;
d) – excepcionalmente, nos casos em que o atendimento for realizado somente no balcão de serviço é obrigatório 
manter-se a distância de 2m (dois metros) entre as pessoas, com marcações no balcão e no piso do estabelecimento;
Parágrafo único – após o horário previsto no caput deste inciso os comércios deverão atender somente com venda 
remota (delivery), fi cando proibido o consumo de alimentos e bebidas alcóolicas no local e a retirada dos mesmos no 
estabelecimento.
IX – As atividades de prestação de serviços de saúde em consultórios médicos, odontológicos, psicológicos, fi sioter-
apêuticos poderão funcionar de segunda à sexta-feira, até as 21h, e sábados até meio-dia, permanecendo fechados 
aos domingos e feriados, sujeitos à adequação ao modelo das recomendações dadas por força da Resolução n° 2, de 
17 de março de 2020 das Entidades de Fiscalização do Exercício das Profi ssões Liberais.
X. Ficam liberadas nos hospitais públicos e privados do Município, bem como as clínicas de saúde a realização das 
cirurgias eletivas, inclusive com uso de sedativos e neurobloqueadores que compõem o kit intubação (analgésicos, 
sedativos e bloqueadores neuromusculares), fi cando estes estabelecimentos responsáveis por fazer o controle dos 
estoques de forma a não prejudicar o atendimento dos pacientes de COVID-19 que estejam em tratamento;
XI – Os cultos religiosos poderão funcionar diariamente até 22h, obedecendo a lotação máxima de 30% (trinta por 
cento) da capacidade da estrutura da entidade e ao protocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária;
XII – Hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, lojas de conveniência e quitandas 
poderão funcionar diariamente, até às 21h, sendo proibido o consumo de alimentos no local.
Parágrafo único. Os hipermercados, supermercados e mercados relacionados neste inciso fi cam obrigados a:
a) realizar aferição de temperatura dos clientes na porta de entrada, alertar quanto à obrigatoriedade do uso de más-
cara, higienização das mãos e o distanciamento social de dois metros entre as pessoas nas fi las;
b) controlar a entrada de clientes, 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) a deixar os caixas desativados somente quando não houver fi la de pessoas para serem atendidas;
d) proibir a entrada de menores de 12 anos.
XIII – As feiras livres podem funcionar diariamente, permitindo o consumo de alimentos no local, desde que observado 
o protocolo de biossegurança aprovado junto à Vigilância Sanitária, sem prejuízo de outras previstas no Protocolo 
Sanitário para Alimentos e Bebidas;
XIV – As atividades de salões de beleza, barbearias e afi ns poderão funcionar de segunda a sábado, das 08h às 20h, 
mediante agendamento prévio, na proporção de um cliente por funcionário, sem espera na área interna dos estabelec-
imentos, obedecendo ao intervalo de 10 (dez) minutos entre um cliente e outro para desinfecção do ambiente e ainda:
a) respeitar as regras de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel;
b) realizar a sanitização da área interna dos estabelecimentos a cada 30 dias;
c) disponibilizar tapete sanitizante na entrada 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;
XV – 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 22h, desde que possuam o pro-
tocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária, realizando o atendimento aos praticantes com pré-agen-
damento e respeitando a ocupação estabelecida pelo protocolo e ainda:
a) respeitar as regras de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel;
b) realizar a sanitização da área interna dos estabelecimentos a cada 30 dias;
c) disponibilizar tapete sanitizante na entrada e orientar os usuários com relação a forma correta de uso do mesmo;
d) aferir a temperatura dos usuários na entrada;
e) proibir a permanência de acompanhantes que não estejam praticando atividade física;
f) permanecer fechados aos domingos e feriados;
XVI – 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;
XVII – 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 manter um funcionário para orientar sobre outras obrigações previstas no protocolo de biossegu-
rança; em caso de descumprimento os estabelecimentos serão multados e interditados;
XVIII – A ocupação dos hotéis permanece restrita a 50% da capacidade para atender hóspedes moradores e profi s-
sionais que estejam na cidade a trabalho, fi cando proibida a hospedagem de turistas, bem como o uso das áreas de 
lazer, principalmente, piscina.
XIX – Permanece proibido o uso de piscinas nos clubes sociais, associações e condomínios;
XX – Os cinemas poderão funcionar com até 30% da capacidade máxima permitida e obedecendo o protocolo de 
biossegurança da Vigilância Sanitária;
XXI – Permanece proibida a realização de festas, jogos, reuniões sociais, dentre outros, que promovam aglomeração 

de pessoas em ranchos e casas de festas;
XXII – Os playgrounds dos estabelecimentos comerciais (shoppings, restaurantes, bares, lanchonetes, feiras e simi-
lares) permanecerão fechados;
XXIII – Fica permitido o uso diário do Parque do Cristo exclusivamente para a prática esportiva mediante distribuição 
de senhas nas portarias para limitar o número de frequentadores no local, que também devem obedecer o protocolo 
de biossegurança da Vigilância Sanitária;
XXIV – Fica permitida 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, desde que os frequentadores obedeçam ao protocolo de biossegu-
rança da Vigilância Sanitária;
Parágrafo único – os estabelecimentos instalados no Barreiro que fornecem alimentos e bebidas para consumo no 
local devem apresentar o protocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária e obedecer às medidas pre-
vistas no Protocolo Sanitário para Alimentos e Bebidas.
Art. 2º. Fica proibida a organização e realização de excursões com fi nalidade de lazer e turismo, permitidas, excepcio-
nalmente, as excursões para aquisição de mercadorias com a fi nalidade de abastecer o comércio popular araxaense, 
fi cando a ocupação dos ônibus limitada a 50% da capacidade e obedecendo ao protocolo de biossegurança que de-
verá ser apresentado com antecedência mínima de 72 horas à Vigilância Sanitária para aprovação.
Art. 3°. Fica determinado, em relação aos serviços de transporte público coletivo de passageiros, que a lotação do 
serviço não excederá a capacidade de passageiros sentados, devendo observar as seguintes práticas sanitárias:
I –  Realização de limpeza minuciosa diária dos veículos e, a cada turno, das superfícies e pontos de contato com as 
mãos dos usuários, com utilização de produtos de assepsia que impeçam a propagação do vírus;
II – Higienização do sistema de ar-condicionado, caso haja;
III – Manutenção, quando possível, de janelas destravadas e abertas de modo a possibilitar a plena circulação de ar;
IV – Fixação, em local visível aos passageiros, de informações sanitárias sobre higienização e cuidados para pre-
venção, enfrentamento e contingenciamento da pandemia de COVID-19;
V – Utilização obrigatória de máscaras no transporte coletivo de passageiros pelos respectivos funcionários e pelos 
usuários;
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Segurança Pública poderá instituir horário diferenciado para o serviço de 
transporte coletivo sob sua competência durante o estado de calamidade pública, observadas as limitações de lotação 
de que trata este artigo.
Art. 4º. As instituições de ensino, na modalidade de ensino regular, poderão manter suas atividades de forma remota, 
permitida, ainda, a utilização do modelo híbrido (presencial e remoto), observado os seguintes critérios:
I – As atividades das instituições de ensino privadas, para as quais é permitida utilização do ensino remoto, poderão 
utilizar-se do modelo de ensino híbrido a partir de 21 de junho de 2021;
II – Para utilização do modelo híbrido as instituições de ensino privadas devem submeter o protocolo de segurança em 
saúde para a retomada das aulas à aprovação da Vigilância Sanitária Municipal;
III – As atividades administrativas internas das instituições de ensino públicas municipais e estaduais iniciar-se-ão a 
partir de 28 de junho do corrente ano, e as aulas no modo híbrido, a partir de 05 de julho de 2021;
IV – As atividades desenvolvidas pelas instituições do Terceiro Setor poderão ser retomadas a partir do dia 21 de junho;
V – As instituições privadas de ensino poderão retomar as atividades internas de estágios realizadas pelas clínicas de 
saúde próprias a partir do dia 21 de junho do corrente ano; 
VI – As atividades das instituições públicas de ensino federais iniciar-se-ão em datas a serem estabelecidas, respecti-
vamente, pelo Governo Federal;
Art. 5°. Permanece 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 juntamente com o informativo contendo 
o número máximo de pessoas que podem entrar/permanecer simultaneamente no local, incluindo neste número os 
proprietários e os colaboradores, em conformidade com o Decreto n° 314, de 28/05/2021, sob risco de sofrer as pena-
lidades previstas na lei;
Art. 6º. Fica proibida a circulação e permanência de pessoas nas vias, bens e áreas públicas no período de 23h às 
05h, exceto para comparecimento à 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 proibida a circulação do 
entregador nas áreas internas, devendo o cliente receber a encomenda na portaria/recepção.
Art. 7º. 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. 8°. As medidas e datas estabelecidas por este Decreto poderão ser alteradas ou revogadas em decorrência de 
agravamento da pandemia no âmbito municipal.
Art. 9°. 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, e em caso de reincidência 
na cassação de alvará de funcionamento, sem prejuízo de eventual responsabilização pelo crime de infração de me-
dida sanitária preventiva de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 19 de junho de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal 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, BALTAZAR RIBEIRO - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.090.0783.001, localizado na RUA ROBERTO BORGES, 30, Bairro LEBLON, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 40 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, FLAVIO HENRIQUE DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.508.0053.001, localizado na RUA GASPARINA MARIA DA COSTA, 50, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre 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, FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.502.0040.001, localizado na RUA LENINHA ROCHA BORGES, 130, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre 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, GIOVANI DE PAULA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.r1.03.506.0040.001, localizado na RUA JULIA PORFIRIO LEITAO, 40, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
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, IRAMIR NUNES ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.333.0073.001, 
localizado na RUA OSORIO ANTONIO DUARTE, 130, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, 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, MARCIO MOREIRA DE CARVALHO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.173.0012.001, localizado na RUA TURQUIA, 10, 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, 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 

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ

Segundo termo aditivo ao termo de compromisso de emergência nº 002/2020 que entre si celebram o município 
de Araxá/MG através da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e o Rosana Loren Campos Vasconcelos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo termo aditivo ao termo de compromisso de emergência nº 006/2020 que entre si celebram o município 
de Araxá/MG através da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e o Wanessa Borges Alves07163676611.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primeiro termo aditivo ao termo de compromisso de emergência nº 007/2020 que entre si celebram o município de 
Araxá/MG através da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e o Junia Teixeira Nogueira Lima.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo termo aditivo ao termo de compromisso de emergência nº 012/2020 que entre si celebram o município 
de Araxá/MG através da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e o Instituto das Artes e Movimento.

Primeiro termo aditivo ao termo de compromisso de emergência nº 013/2020 que entre si celebram o município de 
Araxá/MG através da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e o Roberta Tatiana Sousa santos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo termo aditivo ao termo de compromisso de emergência nº 015/2020 que entre si celebram o município 
de Araxá/MG através da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e o Giovani Valerio da Cunha.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo termo aditivo ao termo de compromisso de emergência nº 019/2020 que entre si celebram o município 
de Araxá/MG através da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e o João Batista dos Santos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo termo aditivo ao termo de compromisso de emergência nº 022/2020 que entre si celebram o município de 
Araxá/MG através da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e o Thaylon William Monteiro e Santos08515440610.
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital Nº 02/2021 – ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFIS-
SIONAIS PARA O CARGO DE EDUCADOR FISICO DA EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE APOIO DO PROJETO VIVA 
A VIDA – MUNICÍPIO DE ARAXÁ.
O Município de Araxá, Secretária Municipal de Ação Social, torna pública a realização do Processo Seletivo Simpli-
fi cado, a partir da data da publicação deste edital sendo aberto o período de inscrição nas datas de 21/06/2021 e 
22/06/2021, para enviar seu currículo, para preenchimento das vagas nos cargos Educadores Físicos, do Projeto Viva 
a Vida, custeado com recursos da Secretaria Municipal de Ação Social, por doze meses, conforme informações abaixo:

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 O presente processo seletivo ocorrerá no âmbito do Município de Araxá, sendo coordenado pela Secretária Mu-
nicipal de Ação Social.
1.2. A seleção será em duas etapas:
1ª Etapa: Recebimento de currículos via e-mail (projetovivaavida2021@gmail.com)
E seleção de currículos e títulos, de caráter eliminatório; 
2ª Etapa: Entrevista, de caráter eliminatório e classifi catório. 
1.3. Este Processo Seletivo reger-se-á, em todas as suas etapas, pelas normas constantes neste Edital, publicado no 
Diário Ofi cial do Município de Araxá e afi xado nos seguintes locais: 
• ATC – CENTRO ESPORTIVO ALVARO MANEIRO, AVENIDA IMBIARA, 620º, CENTRO.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ (CENTRO ADMINISTRATIVO) AV. JOAO PAULO II, Nº 1300, CENTRO.
• SITE DA PREFEITURA: www.araxa.mg.gov.br
1.4. O presente Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade de comissão examinadora de processo se-
letivo (CEPS), cujos membros titulares e suplentes serão nomeados por portaria da Secretaria Municipal de Ação e 
Promoção Social, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.
1.5. Não poderão participar do processo seletivo: servidores ou funcionários contratados do Município de Araxá e par-
entes consanguíneos ou afi ns, até o segundo grau, inclusive, de qualquer dos membros da Comissão.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO E DAS VAGAS 
2.1 NÚMERO DE VAGAS: 03 (Três).
2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO As principais características do cargo a que se refere a esta seleção foram 
as estabelecidas a seguir:

CARGO FUNÇÃO/ ATRIBUIÇÃO Nº
VAGAS ESCOLARI DADE CARGA 

HORARIA
VENCIMEN-

TOS

EDUCADOR 
FISICO                        

Verifi car as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em cada modalidade 
proposta pelo projeto, Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvi-
das no projeto.  Acolher as crianças e adolescentes e humanizar a atenção. Desenvolver 
coletivamente ações que se integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, 
cultura, lazer, entre outras.  Promover a gestão integrada e a participação das crianças e 
adolescentes nas decisões, por meio de organização participativa com equipe multidis-
ciplinar. Conduzir atividades tais como: natação, tênis, dança, jogos de xadrez, dama e 
atividades lúdicas, a fi m de obter promoção a saúde das crianças e adolescentes.  Elaborar 
estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades por meio de 
cartazes, rodas de conversas e outros veículos de informação. Avaliar o desempenho nas 

atividades das crianças e adolescentes. Executar outras tarefas correlatas ao cargo

3
Ensino superior na 
área de Educação 

física 
40 hS R$ 2.000,00

2.3. REGIME JURIDICO:

Contrato de prestação de serviços por tempo determinado, com recolhimento de INSS.
2.4. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.4.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais serão reservadas 5% (cinco por cento) do total das vagas 
oferecidas, (sendo 01 vagas neste caso), desprezadas as frações, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Consti-
tuição Federal em conformidade com o Decreto 8.144/2017 e desde que a defi ciência não seja incompatível com as 
atribuições do cargo, conforme art. 25 da Lei municipal nº 3922/2001.
2.4.2. No ato da inscrição os candidatos deverão declarar a defi ciência de que são portadores e se necessitam de 
condições especiais para realização da entrevista.
2.4.3. Ressalvadas as disposições especiais desta seção, os candidatos com defi ciência participarão deste Proces-
so de Seleção Pública em iguais condições com os demais candidatos no que tange aos critérios de avaliação e 
aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência da Seleção Pública.

3. DAS ATRIBUIÇÕES PARA EFEITO DO PROCESSO SELETIVO
3.1. SÃO ATRIBUIÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL:
I. Compor, antes do início das inscrições, a Comissão do Processo Seletivo regulamentada pela portaria 01 de 20 de 
maio de 2021, que irá acompanhar o processo seletivo até a fi nalização do mesmo; 
II. Coordenar, executar e orientar o processo seletivo para a contratação dos profi ssionais;
3.2. SÃO ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO: 
I. Acompanhar e executar o processo seletivo, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital;
II. Proceder à convocação dos candidatos em conformidade com as vagas disponíveis; 
III. Receber e conferir a documentação do candidato, em conformidade com o descrito no processo de inscrição, no 
ato da convocação;
IV. Divulgar as inscrições Deferidas do Processo Seletivo Simplifi cado nº 02/2021;
A divulgação dos resultados ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão de cada etapa, no site da Prefeitura 
De Araxá - https://www.araxa.mg.gov.br/- . Os resultados também serão divulgados no Diário Ofi cial do Município de 
Araxá.

4. DA INSCRIÇÃO 
4.1. A inscrição do candidato implicou na ciência e aceitação das normas e condições estabelecida, em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente através de currículos, entregues via e-mail no período entre 
21/06/2021 e 22/06/2021.

5. DAS ETAPAS
5.1 PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS
5.1.1. Os currículos e títulos dos candidatos cujas inscrições constar como deferidas serão analisados pela Comissão 
Análise Curricular.
5.1.2 DOS TÍTULOS Os candidatos selecionados entregarão os documentos para conferencia no dia posterior a data 
fi nal da seleção.
5.2. Será requisito para a participação nas etapas do processo seletivo e eventual contratação: 
5.2.1. Ter idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição. 
5.2.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;
5.2.3. Estar quite com obrigações eleitorais; 
5.2.4. Quando do sexo masculino, ter documento que comprove estar em dia com as obrigações militares; 
5.2.5. Preencher as condições legais e acadêmicas para o desempenho do cargo/função.
5.2.6. O resultado da análise curricular será no dia 23/06/2021.
5.2.7. Prazo para recurso será durante os dias 24/06/2021 e 25/06/2021

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA 031/2021
Dispõe sobre exclusão de pensionista e reversão de quota parte de Pensão.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue a quota parte da pensão de JOÃO VICTOR DI MAMBRO MENDES, em razão da perda 
da qualidade de segurado ocorrido em 11/05/2021, de acordo com o artigo 16, I e IV da Lei Municipal nº 7.090/2016, 
e com a certidão de nascimento registrado sob a matrícula 0508720155 2000 1 00116 007 0126140 57, da pensão do 
ex-servidora ANA PAULA DI MAMBRO MENDES, Processo 04.006/2019 e Portaria 089/2019, de 12/08/2019, por de 
ter atingido a idade limite, revertendo a quota parte da pensão em favor dos benefi ciários remanescentes, MARCIO 
VIEIRA MENDES e JOÃO VICTOR DI MAMBRO MENDES, com fundamento no artigo 57, §1º da Lei Municipal nº 
7.090/2016, devendo estes perceberem 50% (cinquenta por cento) do total dos proventos, a partir de 11/05/2021.
Araxá/MG, 08 de junho de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 032/2021
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Tempo de Contribuição por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 
24 de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 03/05/2021 de acordo com a certidão de óbito 
sob a matrícula 0357410155 2021 4 00126 224 0117253 75, datada de 08/05/2021, a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição de SONIA MARIA PASSOS, CPF 313.725.111-72, concedida mediante o Processo de nº 03.028/2017, 
através da Portaria nº 088/2017, de 09 de agosto de 2017.
Araxá/MG, 08 de junho de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 033/2021
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 
de julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, calculados com base 
na média aritmética de suas contribuições e reajuste de acordo com os índices do RGPS, nos termos do artigo 40, 
§1º, III, “a” e §5º da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 27 da Lei Municipal nº 
7.090/2016, à servidora ERILDA MARQUES PEREIRA DA ROCHA, inscrita no CPF sob o nº 535.429.326-04 e no 
órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.001 – Unidades Escolares, sob a matrícula 96179, no 
cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/19C2, com efeitos retroativos a 01/06/2021.
Araxá/MG, 11 de junho de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 034/2021
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora ROSANA CARLA 
DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 767.481.036-49 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 
013.000.004 – FUNDEB – Escola Rural Antonio Augusto, sob a matrícula 95190, no cargo efetivo de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/18E2, com efeitos retroativos a 01/06/2021.

Araxá/MG, 11 de junho de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 035/2021
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais calculados com base na média aritméti-
ca de suas contribuições e reajuste de acordo com os índices do RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da CF/88, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora ILZA 
APARECIDA BORGES, inscrita no CPF sob o nº 447.727.426-20 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de 
Saúde 015.000.026 – PSF 9 – Santa Luzia, sob a matrícula 96312, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇO I, nível/
grau 001/001, com efeitos retroativos a 01/06/2021.
Araxá/MG, 11 de junho de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 036/2021
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de ju-
lho de 2017, concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais calculados com base na média aritmética 
de suas contribuições e reajuste de acordo com os índices do RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da CF/88, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora MARLENE 
DE FATIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES, inscrita no CPF sob o nº 022.829.078-33 e no órgão de sua lotação Secretaria 
Municipal de Educação 013.002.302 – CEMEI Anita Mesquita, sob a matrícula 96406, no cargo efetivo de AGENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS - APE, nível/grau APE1/4B2, com efeitos retroativos a 01/06/2021.
Araxá/MG, 11 de junho de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 037/2021
Dispõe sobre retifi cação de Portaria.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e na da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016, 
RESOLVE:
Retifi car a Portaria nº 088/2019, datada de 12 de agosto de 2019, que dispõe sobre concessão de Aposentadoria por 
Invalidez a CLAUDETE APARECIDA LOURENÇO MOTA, inscrita no CPF sob o nº 071.154.176-01, onde se lê “..., nos 
termos do art. 40, §1º, I da CF/88, c/c artigo 6-A da EC Nº 41/2003 acrescido pelo artigo 1º da EC Nº 70/2012, com 
proventos proporcionais e reajuste com paridade,...”, fi ca alterado para “...,nos termos do art. 40, §1º, I da CF/88, com 
redação dada pela EC Nº 41/2003, com proventos proporcionais, calculados com base na média aritmética de suas 
contribuições e reajuste de acordo com os índices do RGPS,...”, permanecendo o restante inalterado.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Araxá/MG, 11 de junho de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

edital, MARIA MAGALI MONTANDON NORONHA BARROS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.C2.03.168.0234.001, localizado na RUA JOAQUIM BENEVIDES DE AVILA, 125, Bairro JOSE FERREIRA 
GUIMARAES, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência 
sobre notifi cação por infração ao artigo 46 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, SOLANGE APARECIDA MARTINS HARRIS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.501.0136.001, localizado na RUA LIDIA RIBEIRO DE CASTRO, 630, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 

edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre 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, 
TATIANE ODETE SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.02.855.0044.001, 
localizado na RUA WALDEMAR GONÇALVES BORGES, 30, Bairro SANTA RITA, 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.
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA  SME  Nº  12  DE   22 DE ABRIL   DE 2021
Dispõe sobre a designação de servidores  para compor a Comissão responsável pela Prova de Conceito – PoC  da 
Plataforma de Educação à Distância, que será implantada pela Secretaria Municipal de Educação  de Araxá/MG. 
A Secretária Municipal de Educação de Araxá, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de in-
dicação de profi ssionais para compor a Comissão de Prova de Conceito  para atender os requisitos previstos no Termo 
de Referência, para contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação,  visando a  implantação de 
uma Plataforma de Educação à Distância para atendimento aos alunos e profi ssionais da rede municipal de ensino, em 
face da suspensão das aulas presenciais devido à pandemia  da Covid-19, 
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros, abaixo relacionados, que irão compor a Comissão de Prova de Conceito - PoC   da  Plata-
forma de Educação à Distância: 
I. Fabíola Cristina Melo
II. Carla Bianca Pereira e Pereira 
III. Vânia Maria de Souza Valeriano
IV. Ellen Kiria Parreira de Magalhães Borges 
V. Mafalda Tonhá da Costa 
VI. Paulo Alves de Souza
Art. 2º A presente Comissão será  encarregada de verifi car o  cumprimento das funcionalidades  e características 
obrigatórias, requeridas pela Secretaria Municipal de Educação junto à empresa declarada provisoriamente vencedora,   
para implantação da Plataforma de Educação à Distância,  conforme prevê o Termo de Referência. 
Art. 3º Os profi ssionais indicados para realização da Prova de Conceito assinarão um Termo de Responsabilidade, de 
modo a resguardar a confi dencialidade das informações a que eventualmente tenham acesso durante a sua realização. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ZULMA MOREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA  SME  Nº  16  DE   27 DE MAIO  DE 2021

Dispõe sobre a designação de servidores  para compor a Comissão responsável pela Prova de Conceito – PoC   para 

contratação de empresa especializada em  transmissão de dados (tecnologia GPS/GPRS) para alimentar o Sistema 
de Controle de frota, rota alunos e condutores de veículos escolares  a ser implantado pela Secretaria Municipal de 
Educação  de Araxá/MG. 
A Secretária Municipal de Educação de Araxá, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de 
indicação de profi ssionais para compor a Comissão de Prova de Conceito  para atender os requisitos previstos no 
Termo de Referência, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transmissão de dados 
(tecnologia GPS/GPRS) para alimentar o Sistema de Controle de Frota, rota alunos e condutores, com banco de da-
dos, cadastro de latitude/longitude, com nome de todas as escolas da zona rural municipal e propriedades rurais do 
município de Araxá/MG
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros, abaixo relacionados, que irão compor a Comissão de Prova de Conceito - PoC:
I. Adolfo Maurício da Silva - Membro Titular
II. Eliana Beatriz Martins de Oliveira - Membro Suplente
III. Fabíola de Fátima Bruno - Membro Titular
IV. Wantuir Donizete Pereira - Membro Suplente
V. Paulo Alves de Souza – Membro Titular
VI. Jaqueline de Fátima Batista Guimarães - Membro Suplente
VII. Glaura Virgínia Leite - Membro Titular
VIII. Cristiane Ferreira Luiz Bertolla - Membro Suplente
IX. Gabriel Luiz Soares Sousa - Membro Titular
Art. 2º A Comissão designada  fi cará   encarregada de verifi car o  cumprimento das funcionalidades  e características 
obrigatórias, requeridas pela Secretaria Municipal de Educação junto à empresa declarada provisoriamente vencedora,   
para prestação de serviço de transmissão de dados (tecnologia GPS/GPRS),  conforme prevê o Termo de Referência. 
Art. 3º Os profi ssionais indicados para realização da Prova de Conceito assinarão um Termo de Responsabilidade, de 
modo a resguardar a confi dencialidade das informações a que eventualmente tenham acesso durante a sua realização. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ZULMA MOREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 
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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 08

EM 17 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO Nº 391/2016 E RESPECTIVOS ADITIVOS. – PROCESSO DE 
INEXIGILIDADE Nº 07.005/2016.
LORENA DE PINHO GUIMARÃES, Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a Cláusula 5.1 do referido contrato, o processo de acompanhamento, controle e avaliação será 
coordenado pela Comissão de Acompanhamento;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar Comissão de Avaliação para o Contrato nº 391/2016 e seus respectivos aditivos, que tem como objeto 
repassar recursos fi nanceiros para Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Defi ciência no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em virtude da habilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Araxá – APAE, como Centro Especializado em Reabilitação (CER).
Art. 2º. A Comissão de Avaliação do Contrato nº 391/2016 e posteriores aditivos, fi ca composta pelos seguintes servi-
dores:
I. Mariana Silva de Moura Santiago;
II. Giselle Cunha Machado;
III. Talita Cristina Ferreira da Silva.
Art. 3º. O trabalho da Comissão de Avaliação é considerado serviço de relevante interesse público, e por tempo in-
determinado, sendo que os membros não farão jus a qualquer tipo de remuneração, gratifi cação ou qualquer outra 
vantagem pelo desempenho da função.
Art. 4º. Fica revogada a portaria n.º 01/2021 
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LORENA DE PINHO MAGALHÃES
Secretária Municipal de Saúde

5.3. SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA 
5.3.1. Esta etapa tem caráter eliminatório e classifi catório e terá por objetivo avaliar habilidades, bem como competên-
cias comportamentais referentes à iniciativa, trabalho em equipe, organização, comunicação, conhecimento da função 
e fl exibilidade necessárias para atuação nos cargos com suas respectivas funções.
5.3.2. Esta etapa será realizada no dia 28/06/2021.
5.3.3. O candidato será informado do agendamento da entrevista.
5.3.4. O candidato que na avaliação da segunda etapa (5.4) não atender aos requisitos estabelecidos para a função 
citados no item 5.4.1 será eliminado do processo seletivo. 
5.3.5. O resultado da primeira etapa será divulgado na data de 29/06/2021.
5.3.6. Prazo para recurso será durante os dias 30/06/2021 e 01/07/2021

6. RECURSOS
6.1. Caberá interposição de recurso, até dois dias úteis após a apresentação do resultado fi nal de cada etapa. 
6.2. Os recursos mencionados deste Edital serão encaminhados à Comissão Organizadora do Processo Seletivo para 
análise e julgamento por meio de protocolo presencial na sede da FCAA ou encaminhamento para o e-mail: projeto-
vivaavida2021@gmail.com desde que, nesse último caso, a peça de recurso seja assinada pelo recorrente e enviada 
por meio de anexo digitalizado em formato PDF. 
6.3. Os recursos devem seguir as seguintes determinações: 
a) Serem elaborados com argumentação lógica, consistente. 
b) Indicar claramente o motivo do recurso. 
c) Não serão aceitos recursos coletivos. 
6.4. Serão indeferidos os recursos que: 
a) Não estiverem devidamente fundamentados. 
b) Forem encaminhados via fax, telegrama, ou fora do prazo defi nido. 
c) A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no endereço eletrônico www.araxa.
mg.gov.br | ATC – CENTRO ESPORTIBO ALVARO MANEIRO, AVENIDA IMBIARA, 620º, CENTRO.
6.5. Após análise dos recursos, será publicada a decisão no endereço eletrônico; www.araxa.mg.gov.br ATC – CEN-
TRO ESPORTIVO ALVARO MANEIRO, AVENIDA IMBIARA, 620º, CENTRO.
6.6. Não haverá reapreciação de recursos. 
6.7. Não será permitida ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação e / ou a substituição de docu-
mentos durante ou após os períodos recursais previstos neste Edital. 
6.8. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
6.9. A Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social não se responsabiliza, quando os motivos de ordem técnica 
não lhe forem imputáveis, por recursos não recebidos por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de co-
municação, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores 
alheios que impossibilitem a transferência dos dados. 
6.10. Não serão aceitos recursos para correção de informações prestadas erroneamente pelo candidato.
6.11. Após todo o processo de recursos e divulgação fi nal do resultado, todo o expediente do processo seletivo e re-
spectiva documentação fi carão arquivados pelo prazo de quatro anos, ao fi nal do qual serão descartados.

6. CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. O resultado fi nal será obtido através da aprovação curricular de cada candidato que participar desse processo 
seletivo. 
6.2. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado fi nal do processo seletivo será publicado no dia 02/07/2021 nos seguintes locais:
• Na sede do CENTRO ESPORTIBO ALVARO MANEIRO;
• No Diário Ofi cial do Município de Araxá e;
• no site: www.araxa.mg.gov.br

7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classifi cação dos candidatos aprovados, ob-
servada a necessidade da Administração Pública. 
7.2. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito garantido à contratação, mas esta, quando se fi zer, respeitará 
a ordem de classifi cação fi nal.
7.3. A convocação para contratação será realizada por meio de divulgação no seguinte endereço:
• Convocação do candidato por correspondência eletrônica (e-mail);
• Publicação no Diário Ofi cial do Município de Araxá;
• E caso necessário, outro meio idôneo de comunicação, a critério da Comissão de Processo Seletivo, justifi cadamente.
7.4. O candidato que não comparecer na data estipulada na convocação para contratação estará eliminado do Pro-
cesso Seletivo. 
7.5. Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar os seguintes documentos: 
• Carteira de Trabalho; 
• 02 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais; 
• Certidão de antecedentes cíveis e criminais da Justiça Estadual do(s) Estado(s) no qual reside ou residiu o candidato 
nos últimos 05 (cinco) anos e certidão de antecedentes da Polícia Civil, nos mesmos moldes.
7.6. Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar cópia simples dos seguintes documentos de contratação 
(com frente e verso legíveis):
• RG;
• CPF;
• PIS / PASEP;
• Título de Eleitor e comprovante de última votação; 
• Certifi cado de Reservista; 
• Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de Desquite; 
• Comprovante de escolaridade, diploma e comprovante de título que tenha sido registrado no currículo;
• Carteira, registro ou equivalente de inscrição em entidade de classe;
• Certidão de Nascimento fi lhos menor de 21 anos; 
• Comprovante de matrícula Escolar fi lhos de até 14 anos; 
• Comprovante de endereço.
7.7. A contratação do candidato selecionado será feita na Secretária Municipal de Ação e Promoção Social
ARAXÁ, 18 DE JUNHO DE 2021.

____________________
Ana Lucia Silva

Coordenadora Projeto Viva a Vida

________________________________
Cristiane Gonçalves Pereira
Secretaria Mun. Ação Social


