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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 386 Sexta, 25 junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ-MG. Aviso de Anulação. Pregão Eletrônico 09.057/2021. Processo: 
72/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e educação para o fornecimen-
to de licença temporária de uso e locação de plataforma de educação à distância, incluindo instalação/implantação, 
parametrização/customização, assistência técnica e treinamento para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação do Município de Araxá-MG. Fica anulado o processo licitatório em epígrafe, conforme motivos insertos 
no processo. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Intenção de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2020 
referente ao Pregão Presencial nº 003/2020 – Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Vale do Aço - CIMVA. O Mu-
nicípio torna público o interesse em  aderir  à Ata de Registro de Preços n.º 002/2020,  Pregão Presencial nº 003/2020, 
realizado pelo Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Vale do Aço - CIMVA, para contratação de empresa espe-
cializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra, para prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva nos prédios do Centro Administrativo e prédios da Educação, da Prefeitura Municipal 
de Araxá/MG, perfazendo assim um total de R$ 6.192.278,86 (seis milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e 
setenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 24/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ-MG. Aviso de Julgamento de Recurso. Concorrência nº 03.001/2021. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra 
para reforma do Centro de Convivência no Bairro Bom Jesus no Município de Araxá/MG, conforme previsto no edital 
e seus anexos.  A Comissão Permanente de Licitação comunica que foi negado provimento ao recurso interposto 
pela licitante Rodrigo Rodrigues Siqueira Cia Ltda., CNPJ: 19.026.222/0001-01. As razões que motivaram tal posi-
cionamento encontram-se a disposição dos interessados, para consulta, no site www.araxa.mg.gov.br e no Setor de 
Licitação, a Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03 B. Guilhermina Vieira Chaer, Araxá-MG, das 08h00min 
ás 12h00min e das 14h00min ás 18h00min. Demais informações pelo telefone 34 3662-2506. Araxá-MG, 24/06/2021. 
João Bosco França - Presidente da CPL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ-MG. Aviso de Licitação. Concorrência nº 03.001/2021. O município de 
Araxá-MG, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que, após análise e julgamento 
do recurso interposto pela licitante Rodrigo Rodrigues Siqueira Cia Ltda., CNPJ: 19.026.222/0001-01, fi ca designado 
o dia 01/07/2021 ás 09h00min para abertura e julgamento dos envelopes propostas das empresas habilitadas no 
certame. Demais informações pelo telefone 34 3662-2506. Araxá-MG, 24/06/2021. João Bosco França - Presidente 
da CPL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.086/2021. 
Processo:109. Fica retifi cada a publicação realizada no Diário Ofi cial do Município de Araxá, no dia 18/06/2021, onde 
lê: 09.086/2017, leia-se 09.086/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 25/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.091/2021. 
Processo:114. 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 o dia 28/06/2021 à partir das 17:00 horas até 08/07/2021 
às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 08/07/2021 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 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Nathalie Isabela Kfuri da Silva, Pregoeira, 23/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.108/2021. Processo 138. 
O Município de Araxá, torna público a aquisição de acessórios de proteção radiológica para proteção de pacientes e 
acompanhantes que são expostos direta ou indiretamente a radiação nos exames de tomografi a e mamografi a, através 
do serviço de imagem do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 28/06/2021 à partir das 17:00 horas até 
08/07/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 08/07/2021 
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 28/06/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 23/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.092/2021. 
Processo:115. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de ter sido classifi cada deserta, fi ca 
designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 28/06/2021 à partir das 17:00 horas até 08/07/2021 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 08/07/2021 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 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Felipe Rocha da Silva, Pregoeiro, 23/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.109/2021. Processo 139.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra para 
a manutenção corretiva das roçadeiras e motopodas e aquisição de equipamentos novos e materiais de consumo 
para atender as atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 
28/06/2021 à partir das 17:00 horas até 09/07/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 09/07/2021 às 08:30 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referên-
cias de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.
araxa.mg.gov.br no dia 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
23/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.078/2021. 
Processo:099. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de ter sido classifi cada deserta, fi ca 
designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 28/06/2021 à partir das 17:00 horas até 09/07/2021 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 09/07/2021 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 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Felipe Rocha da Silva, Pregoeiro, 23/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.110/2021. Processo 140. O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais hidráulicos e bombas submersas para atender as atividades 
de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 28/06/2021 à partir das 17:00 
horas até 12/07/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 
12/07/2021 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 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 23/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.111/2021. Processo 143. O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de álcool, equipamentos de proteção individual, descartáveis e materiais 
diversos para cumprir o protocolo de biossegurança defi nidos pela Secretaria de Estado de Saúde e Comitê extraor-
dinário de combate ao covid 19 sobre o retorno gradual e seguro do sistema de retorno as aulas de forma híbrida 
nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação. Acolhimento das propostas 28/06/2021 à partir das 17:00 
horas até 12/07/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 
12/07/2021 às 08:30 tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.
br e www.araxa.mg.gov.br no dia 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 24/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.112/2021. Processo 144. 
O Município de Araxá, torna público a aquisição de glifosato para aplicação nas áreas internas dos cemitérios munic-
ipais São João Batista e Paineiras sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através da 

Prefeitura Municipal de Araxá. Acolhimento das propostas 28/06/2021 à partir das 17:00 horas até 12/07/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 12/07/2021 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 
28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 24/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.113/2021. Processo 145. 
O Município de Araxá, torna público a aquisição de pedra de mão para uso na drenagem de resíduos produzidos na 
compactação de lixo no Aterro Sanitário, realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Acolhimento das 
propostas 28/06/2021 à partir das 17:00 horas até 13/07/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e 
Início da sessão de disputa de preços dia 13/07/2021 às 08:30 tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital 
disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 24/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Tomada de Preços 02.009/2021. Processo 137. 
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornec-
imento de material e mão de obra para ampliação do Cemitério São João Batista no Bairro Vila Silvéria no Município 
de Araxá-MG. Abertura: 14/07/21 às 09:00h. será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos site www.
araxa.mg.gov.br no dia 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
23/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Tomada de Preços 02.010/2021. Processo 142. 
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornec-
imento de material e mão de obra para recuperação de erosão da rua Alberes José Borges no Bairro Ana Antônia no 
Município de Araxá-MG. Abertura: 16/07/21 às 09:00h. será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível 
nos site www.araxa.mg.gov.br no dia 28/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 23/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.071/2021. Processo 91. Fica retifi cada a 
publicação realizada no Diário Ofi cial do Município de Araxá-MG, no dia 18/06/2021, onde lê: 09.005/2021, leia-se 
09.071/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 25/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.051/2021. Processo 209. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e GSV Construtora e Usina de Asfalto EIRELI, valor global: R$ 18.573,87, fi rmam contratação 
de empresa especializada em Engenharia Civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para execução de 
sinalização viária vertical com defensas metálicas na Alameda Helena Pereira de Moraes no Bairro Jardim Bela Vista 
no Municipal de Araxá-MG. Prazo de vigência: 09/10/2021. Prazo de execução: 09/07/2021. Rubens Magela Silva, 
Prefeito Municipal, 09/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.077/2021. Processo 210. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e GSV Construtora e Usina de Asfalto EIRELI, valor global: R$ 192.000,00, fi rmam contratação 
de empresa especializada em Engenharia Civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para execução de 
acessibilidade na Alameda Helena Pereira de Moraes no Bairro Jardim Bela Vista no Municipal de Araxá-MG. Prazo de 
vigência: 09/10/2021. Prazo de execução: 09/05/2022. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 09/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.089/2021. Processo 112. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Govprint Soluções Gráfi cas e Editora Eireli EPP, valor global: R$ 8.200,00, fi rmam a aquisição 
de prontuário SUAS que serão utilizados pelos espaços onde funcionam as atividades do Bloco de Proteção Básica e 
Centro de Referência Especializado em Assistência Social, através da Secretaria Municipal de Ação Social. Vencimen-
to: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 16/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.093/2021. Processo 119. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Cepalab Laboratórios LTDA, valor global: R$ 297.000,00; Fusion Med Comércio de Material Médi-
co Hospitalar LTDA, valor global: R$ 53.700,00, fi rmam a aquisição de testes para detecção do Vírus SARS COVID – 
19 em pacientes suspeitos atendidos na rede do SUS da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. 
Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 17/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.062/2021. Processo 79. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Big Minas Comércio e Representações LTDA, valor global: R$ 116.480,00; fi rmam a aquisição 
de oxímetros de pulso que serão utilizados no monitoramento dos pacientes contaminados pelo Vírus SARS COVID – 
19, usuários SUS atendidos nas Unidades Básicas de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. 
Vencimento: 17/08/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 17/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.082/2021. Processo 105. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA, valor global: R$ 6.750,00; fi rmam a 
aquisição de detectores fetal para serem utilizados no Programa Saúde da Mulher nas unidades básicas de saúde 
nos atendimento as gestantes usuárias do SUS através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Vencimento: 
31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 10/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.019/2017. Processo 251 - Extrato de termo aditivo. 
O Município de Araxá e Liarth Resíduos Eireli, fi rmam termo aditivo reajustando o valor da prestação de serviços de 
coleta de R$148,54 para R$170,14. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 28/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.056/2019. Processo 66 - Extrato de termo aditi-
vo. O Município de Araxá e JSN Elevadores Eireli-ME, fi rmam aditamento de contrato celebrado 13/06/2019 reajustan-
do o valor da prestação de serviços. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 28/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.010/2018. Processo: 115. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Emílio Fábio de Melo, fi rmam aditamento contrato celebrado 25/06/2018, vencendo 25/06/2022, 
c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 14/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.016/2021- Considerando o parecer jurídico juntado ao processo 
de solicitação de locação de imóvel localizado na Praça Governador Valadares, nº463, bairro Centro no município de 
Araxá- MG, com início em 31/05/2021 à 31/05/2022, destinado ao funcionamento CEREST (Centro de Referência à 
Saúde do Trabalhador), cujas necessidades de instalação, localização e valor condicionam a sua escolha, com valor 
de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dis-
positivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações e Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 
31/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO 04.016/2021 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e a locadora a empresa RIO BRANCO EM-
PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, contratam entre si a locação de imóvel localizado na Praça Governador 
Valadares, nº463, bairro Centro no município de Araxá- MG,  com início em 31/05/2021 à 31/05/2022, destinado ao 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao funcionamento do CEREST (Centro de Referência à 
Saúde do Trabalhador), com valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Rubens Magela da Silva – 
Prefeito Municipal, 31/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 012/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado fi rmam o Termo de Ajuste de Contas entre o MU-
NICIPIO DE ARAXÁ E LITOCENTER DE ARAXÁ S/C LTDA ME, referente à prestação de serviços durante os mês de 
março e abril, em virtude dos serviços médicos  de nefrologistas para atender a secretaria municipal  de saúde, no valor 
de R$ 16.266,68 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). LORENA DE PINHO 
MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 11/06/2021.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 013/2021. Consideran-
do a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, fi rmam o Termo de Ajuste de Contas entre o 
MUNICIPIO DE ARAXÁ E PRO-MATER CONSULTORIO MÉDICO LTDA, referente à prestação de serviços durante 
os meses de março e abril, em virtude dos serviços médicos de nefrologistas para atender a secretaria municipal de 
saúde, no valor de R$ 31.409,75 (trinta e um mil quatrocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos). LORENA DE 
PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 15/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 014
EM 25 DE JUNHO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
EURICO HÉLIO DA SILVA,  Procurador-Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos das Portaria n° 001/2021 para fi ns de 
apurar possíveis irregularidades no contrato objeto do PJS n° 007/2021. 

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016

53ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016
O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 08/07/2021.
NA FORMA DO ITEM 10.2 DO EDITAL, O CANDIDATO SERÁ INTIMADO, TAMBÉM, POR VIA POSTAL.

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

53ª Convocacao 430 ANASTACIA CINTIA DE ASSIS     7281153 AUXILIAR DE SERV I - AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 182

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

53ª Convocacao 5306 VANIA APARECIDA RIBEIRO  6580741 AUXILIAR DE SERV I - AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL 02/2021 PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

RESULTADO CLASSIFICAÇÃO DIREITO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA RESULTADO 
FINAL NOME INSCRIÇÃO TOTAL TOTAL TOTAL 

FERNANDO GUIMARAES LEITE 0017 15 18 17 50
LIDIANE MARIANO ROSA 0005 20 8 18 46
ANA FLAVIA APARECIDA BORGES 0012 15 12 18 45
STEFANI APARECIDA OLIVEIRA REIS 0001 15 10 18 43
MAIZE FRANCIELE DOS REIS SILVA 0018 15 7 20 42
HEVERLLYN ALVES BATISTA 0016 10 11 17 38
AMANDA DIAS REZENDE PEREIRA 0004 5 15 18 38
GABRIELA KETLYN DE SOUZA 0019 5 16 17 38
GUSTAVO FLORES DOS SANTOS 0002 10 7 17 34
ALEX DONIZETE DE OLIVEIRA 0007 5 11 18 34
 DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 0006 5 6 17 28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 341 - DE 18 DE JUNHO DE 2021

Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 5.210 de 27 de março de 2008, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Governamental:
I. Fernanda Aparecida Marques Negrão – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Maria Vicentina Vieira – Secretaria Municipal de Saúde;
III. Patrícia Mendes da Silva – Secretaria Municipal de Educação;
IV. Jaqueline Pires Moreira – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
V. José Carlos Miranda da Silva – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VI. Ana Carolina Resende do Couto – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Governamental:
I. Viviane Jordelina Souza da Silva – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Ana Flávia de Paiva – Secretaria Municipal de Saúde;
III. Jaqueline de Fátima Batista Guimarães– Secretaria Municipal de Educação;
IV. José Adriano Barbosa – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
V. Marco Aurélio de Morais – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VI. Marya Eduarda Jordina da Mota – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Não Governamental:
I. Elba Regina Pontes Machado – Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá - CAMTA;
II. Elenice Veloso de Paula – Associação Damas Salesianas de Araxá - ADS;
III. Ofne de Oliveira Junior – Recanto do Idoso de São Vicente de Paula;
IV. Maria Celeste de Paula – Profi ssional da Área;
V. Mirlane Lázara Deckers – Profi ssional da Área;
VI. Divina Rosa de Oliveira – Representante dos usuários.
Art. 4º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Não Governamental:
I. Áureo de Alencar Silva – Obras Sociais Auta de Souza;
II. Marisete Aparecida Augusto – Associação Lar Ebenezer;
III. Neusa Maria de Castro Fonseca – Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário;
IV. Dafnes José Pereira – Representante dos usuários.
Art. 5º. Fica revogado o Decreto nº 292 de 17 de maio de 2021.
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.550   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Estabelece a fi xação em lugar visível dos estabelecimentos de saúde, a lista dos médicos e odontólogos que estejam 
lotados nas unidades públicas, assim como os dias e horários de atendimento à população.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Pastor Moacir Santos, com a Graça de Deus aprova e 
eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam as Unidades Básicas de Saúde, os ESF’s – Estratégia de Saúde da Família e ambulatórios públicos se-
diados na cidade de Araxá (MG), obrigados a divulgar em local visível, nas entradas principais e de acesso ao público, 
à lista completa dos médicos e odontólogos que prestam serviço público no local, com seus respectivos dias e horários 
de atendimento à população.
Art. 2º - As informações de que trata o artigo antecedente também deverão ser atualizadas e divulgadas nos meios 
ofi ciais de comunicação da Prefeitura Municipal de Araxá como site, facebook, instagram, além de serem disponibili-
zadas à imprensa local.
Art. 3º - O não cumprimento pelas unidades pertencentes à rede municipal de saúde a esta Lei sujeitará os responsáveis 
a sanções administrativas a serem defi nidas pela Prefeitura Municipal. 
Art. 4° - A fi scalização e a aplicação das sanções estabelecida no art. 3° desta Lei serão realizadas pelo Conselho 
Municipal de Saúde e/ou Ouvidoria do SUS. 
Art. 5°- Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.551   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a instituição da multa administrativa ao agressor de vítimas de violência doméstica e familiar no Município 

de Araxá/MG e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa das Vereadoras Maristela Aparecida Dutra e Professora Leni Nobre 
de Oliveira, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Aquele que, por ação ou omissão, der causa ao acionamento do serviço público de emergência por conta de 
lesão, violência física, sexual ou psicológica, dano moral ou patrimonial causado à mulher, será sancionado com multa 
administrativa pelos custos relativos aos serviços públicos prestados, diretamente ou pelas entidades da Administração 
direta ou indireta do Município, para o atendimento às vítimas em situação de violência doméstica e familiar.
Parágrafo Único. Os valores recolhidos serão destinados ao custeio de políticas públicas voltadas à redução da violên-
cia doméstica e familiar.
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, violência doméstica e familiar é aquela defi nida pela Lei Federal nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006.
Art. 3º - Para os fi ns do disposto no art. 1º desta Lei, considera-se acionamento do serviço público de emergência todo 
e qualquer deslocamento ou mobilização da Administração direta ou indireta do Município para prestar os seguintes 
serviços de assistência às vítimas, entre outros:
I - atendimento móvel de urgência;
II - atendimento médico na rede municipal de saúde;
III - busca e salvamento;
IV - saúde emergencial;
V - atendimento psicológico.
Parágrafo Único. Quando prestados quaisquer dos serviços previstos neste artigo, será realizado protocolo com a 
descrição dos procedimentos e providências adotados por parte do Poder Público Municipal.
Art. 4º - O valor da multa prevista no art. 1º será de 50 UFPA (cinquenta  Unidade fi scal da Prefeitura de Araxá)
Parágrafo 1º - Nos casos de violência doméstica e familiar que resultarem em ofensa grave à integridade ou à saúde 
física ou mental da vítima, nos termos do art. 129 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
o valor da multa prevista no caput será majorado em 50% (cinquenta por cento).
Parágrafo 2º - Nos casos de violência doméstica e familiar que resultarem em aborto ou morte da vítima, o valor da 
multa estipulada no caput será majorado em 100% (cem por cento).
Art. 5º - O Município elaborará relatório contendo o quantitativo anual de multas aplicadas com base nesta Lei, bem 
como o valor das multas aplicadas.
Art. 6º - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional relativo à cobrança da multa administrativa de que trata 
esta Lei será a data do último protocolo de atendimento realizado pelo Poder Público, envolvendo o mesmo agressor.
Art. 7 º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.552   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre o dever de divulgação de informações sobre benefícios vinculados à execução de contratos subvencio-
nados pelos fundos e verbas municipais. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Wagner Cruz, com a Graça de deus aprova e eu, Pre-
feito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - As Entidades do Terceiro Setor com atuação no município de Araxá deverão prestar informações a respeito 
dos benefícios vinculados à execução de contratos subvencionados pelos fundos municipais ou por verbas públicas 
municipais. 
Art. 2º - A divulgação das informações detalhadas e atualizadas dos benefícios de que trata o Art. 1º se dará por meio 
de endereço eletrônico único na rede municipal de computadores.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei visando efetivar a sua execução. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.553   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021
Institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à prática de Queimadas Urbanas e dá outras 
providências, por uma Araxá mais humana.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa da Vereadora Professora Leni Nobre, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica instituída no Município de Araxá a Semana Municipal de conscientização, prevenção e combate à prática 
de queimadas urbanas, a ser realizada na segunda semana do mês de maio, com as seguintes fi nalidades:
I - Orientar os servidores públicos Municipais e os prestadores de serviços contratados pela Administração direta e 
indireta sobre a proibição de atear fogo em terrenos, áreas públicas, e nos materiais resultantes de limpeza realizada;
II - Promover campanhas educativas no âmbito das escolas municipais sobre o perigo das queimadas e suas conse-
quências para a saúde das pessoas, sobre comprometimento do meio ambiente, e o risco da extinção de espécies 
vegetais e animais;
III - Inibir as queimadas com a intensifi cação das ações de fi scalização;
IV - Reduzir a emissão de fumaça e dos poluentes em dispersão na atmosfera;
V –Reduzir o número de pacientes atendidos com problemas respiratórios, bem com o agravamento das doenças 
respiratórias;
VI - Preservar o meio ambiente.
Parágrafo Único: Nesta semana realizar-se-ão palestras, seminários com convite aberto a toda população, expondo as 
políticas de trabalhos desenvolvidas no âmbito municipal, os resultados alcançados, bem como, as metas propostas 
para os próximos anos.  
Art. 2º - A Semana referida nesta lei será incluída no calendário ofi cial do Município de Araxá.
Art. 3º - Para dar cumprimento ao disposto nesta Lei a Administração Municipal poderá: 
I - a partir do mês de maio de cada ano mobilizar todos os órgãos pertinentes da Prefeitura Municipal, para a realização 
de limpeza, recolhimento de materiais depositados e implantação de aceiros nas áreas de reservas;
II – mobilizar os órgãos interessados e competentes, na fi scalização em face do combate a queimadas;
III - veicular em destaque nos sítios da Prefeitura Municipal de Araxá,material informativo no combate a queimadas;
IV – veicular mensagens alertando a população sobre o risco das queimadas;
V - produzir e distribuir material educativo contra as queimadas;
Art. 4º- As ações previstas nesta Lei poderão ser coordenadas pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sus-
tentável de Araxá – IPDSA, e com as demais secretarias que o Município entender pertinentes.
Art. 5º: As dotações orçamentárias sufi cientes para a execução desta Lei deverão ser incluídas nas próximas Leis 
Orçamentárias Anuais, bem como,  Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.554   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Instituto de Planejamento e Desen-
volvimento Sustentável de Araxá – IPDSA no valor de até R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) objetivando a inclusão 
da seguinte atividade: Revisão do Plano Diretor Estratégico.
Parágrafo Único. Para fazer face ao crédito autorizado no caput utilizar-se-ão recursos do superávit fi nanceiro apurado 
no exercício de 2020, na fonte de recursos 02-0000.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício de 2021 para ajustes necessários em face ao crédito especial autorizado por esta Lei.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.555   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Estudantes de Araxá.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a fi rmar Termo de Fomento com a Associação dos Estudantes de Araxá, 
inscrita no CNPJ sob o nº 20.751.729/0001-88, no sentido de conceder-lhe subvenção social no valor de R$ 464.240,00 
(quatrocentos e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), para fi ns de custeio e manutenção de suas ativi-
dades.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento 
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vigente sob a fi cha número 326.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.556   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá - 
ASSEPA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a fi rmar Termo de Fomento com a Associação de Equoterapia Prosseguir 
de Araxá – ASSEPA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.758.975/0001-37, no sentido de conceder-lhe recurso público no 
valor de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), para fi ns de custeio e manutenção de suas atividades.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, fi ca autorizada a abertura de crédito especial no 
orçamento vigente até o valor autorizado no artigo 1.º, utilizando-se como fonte de recursos a anulação parcial da 
dotação 018 – Recurso Ordinário. 
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício de 2021 para ajustes necessários em face ao crédito especial autorizado por esta Lei. 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.557   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a União Estudantil de Araxá - UEA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá, autorizado a fi rmar Termo de Fomento com a União Estudantil de Araxá - UEA, in-
scrita no CNPJ sob o nº 01.381.801./0001-07, no sentido de conceder-lhe subvenção social no valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), para fi ns de seu custeio e manutenção.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento 
vigente sob a fi cha número 292.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.558   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Casa de Nazaré, com a Escola Infantil Mundo da 
Criança e com o Centro Educacional Àgape.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá, autorizado a fi rmar Termos de Fomento com a Casa de Nazaré, inscrita no CNPJ 
sob o nº 16.911.117/0001-67, com a Escola Infantil Mundo da Criança, inscrita no CNPJ sob o nº 03.962.731/0001-06 
e com o Centro Educacional Àgape, inscrito no CNPJ sob o nº 23.367.543/0001-47, no sentido de conceder-lhes sub-
venção social, respectivamente, no valor de R$ R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), R$ 450.000,00 (quatrocentos 
e cinquenta mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para fi ns de seu custeio e manutenção.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento 
vigente sob a fi cha número 360. 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.559   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 7.484/2021.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterada a redação do artigo 17 da Lei Municipal n.º 7484, que passará a ter a seguinte redação:
Art. 17. Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei, fi ca o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo R$7.750.000,00 na fi cha nº 1.140 e 
R$250.000,00 na fi cha de nº 1.094, ambas do orçamento da Secretaria Municipal de Ação Social, nos termos do inciso 
I do Art. 41 da Lei Federal nº 4320/1964, para reforço de dotação consignada no orçamento do presente exercício 
aprovado pela Lei nº 7475/2021.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.560   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Revoga dispositivo da Lei Municipal n.º 7.533/2021.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica revogada o inciso III do artigo 3.º da Lei Municipal 7.533 de 31 de maio de 2021.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.561   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Cria o Parque de Lazer José de Pinho e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criado na Rua Washington Barcelos, Micro Distrito Santa Rita, o Parque de Lazer José de Pinho, que 
denominar-se-á “Parque do Cristo”.
Art. 2º. O Parque do Cristo tem por objetivo proteger a natureza, conciliando a preservação da fl ora, da fauna, do solo, 
da água, outros recursos e belezas ciências naturais ou não, direcionando sua utilização para objetivos científi cos, 
culturais, recreativos e esportivos.
Art. 3º. A Regulamentação de uso do Parque do Cristo, será elaborada pela Prefeitura Municipal de Araxá, no prazo de 
até 30 dias da data de publicação desta Lei.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.562   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Institui ações emergenciais destinadas ao apoio do setor cultural de Araxá afetado pela pandemia causada pela 
COVID-19 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus, aprova, e eu Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte lei.
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural no âmbito do Município de Araxá em 
face dos prejuízos e abalos sofridos pela pandemia causada pela COVID-19, e será denominada Lei Calmon Barreto.
Parágrafo único. A presente norma tem por objetivo estabelecer procedimentos e protocolos de execução das ações 
emergenciais de apoio ao setor cultural no âmbito do Município de Araxá, e serão geridas Fundação Cultural Calmon 
Barreto, através da disponibilização de recursos municipais.
Art. 2º. Para fi ns de apoio ao setor cultural serão aplicados os recursos previstos no artigo 5.º desta Lei para ações 
emergenciais de apoio por meio de editais de premiação para o setor cultural, de produções, de desenvolvimento de 
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais e, 
ainda, à realização de atividades artísticas e culturais.
Art. 3º. Será constituída comissão especial, composta por 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) indicados pela Fundação 
Cultural Calmon Barreto e 2 (dois) indicados pelo Prefeito Municipal, responsável pela elaboração dos editais de pre-
miação, e que terá as seguintes atribuições:
I. a verifi cação de elegibilidade do benefi ciário;
II. os valores mínimos e máximos a serem transferidos;
III. a retroatividade, ou não dos auxílios a serem concedidos.
§ 1º. Os benefi ciários dos recursos de que tratam o artigo 2º. devem comprovar domicílio e/ou sede no Município de 
Araxá no mínimo nos últimos 2 (dois) anos.
§ 2º. O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto no artigo 2º. condiciona-se à verifi cação de 
elegibilidade do benefi ciário.
Art. 4º. Toda a movimentação de recursos para a implementação de ações emergenciais destinadas ao setor cultural 
será realizada mediantes transferências eletrônicas sujeita à identifi cação do benefi ciário fi nal.
Art. 5º. Para fazer face às despesas previstas na presente lei, fi ca autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial 
no orçamento vigente da Fundação Cultural Calmon Barreto no valor de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), utilizando-se de excesso de arrecadação provenientes de transferências de recursos ordinários.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.563   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Acrescenta o Parágrafo Único, no Artigo 3º, da Lei 7.367.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Raphael Rios, com a Graça de Deus aprova e eu, Pre-
feito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescido o Parágrafo Único, no Artigo 3º da Lei 7.367, que terá a seguinte redação:
Parágrafo Único. A identifi cação prevista no caput poderá, a critério dos benefi ciários, ser promovida por meio de cre-
denciamento junto à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, segundo os critérios que aquela entidade 
vier a estabelecer.
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor em 30 (trinta dias) a partir da data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.564   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, até o valor de R$ 
34.418.655,45 (trinta e quatro milhões quatrocentos e dezoito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
cinco centavos), objetivando a alteração do seguinte projeto: 1.0077 -CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REFERENTE 
A RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. Tendo como FONTE DE RECURSO: 01 - 0024 – TRANSFERÊNCIAS DE 
CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Parágrafo único. Para fazer face as despesas previstas no caput, fi ca o poder executivo autorizado a utilizar os recur-
sos provenientes de excesso de arrecadação advindo de Convênio Ministério Integração Nacional nº 875336/2018, 
na fonte de recurso 01 – 0024 – transferência de convênios não relacionados à educação, à saúde nem a assistência 
social.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício de 2021 para ajustes necessários em face ao crédito especial autorizado por esta Lei.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.566   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Altera o artigo 1.º da Lei Municipal n.º 7.505/2021, que instituiu abono pecuniário para servidores municipais em atu-
ação direta no combate da pandemia decorrente da COVID-19 e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterada a redação do artigo 1.º da Lei Municipal n.º 7.505/2021, que instituiu abono pecuniário para ser-
vidores municipais em atuação direta no combate da pandemia decorrente da COVID-19, passando a vigorar com a 
seguinte redação:
Art. 1º. Fica instituído abono pecuniário no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais aos servidores municipais 
ativos (concursados, contratados, efetivos e estáveis) que atuarem na prestação de serviços diretamente relacionados 
com medidas de enfrentamento e tratamento da COVID-19 que ocupem as seguintes funções e lotações:
I. Unidade de Pronto Atendimento – UPA, ou cedidos de outros setores ou de outras secretarias para atuação junto à 
este setor da Secretaria Municipal de Saúde, funções:
a. Agente Administrativo I;
b. Agente Operacional de Transporte;
c. Assistente Social;
d. Assistente Técnico de Administração I;
e. Atendente de Consultório Dentário;
f. Auxiliar de Enfermagem;
g. Auxiliar de Serviços;
h. Enfermeiro;
i. Farmacêutico;
j. Fisioterapeuta;
k. Ofi cial de Administração I;
l. Operador de Computador;
m. Psicólogo;
n. Técnico de Enfermagem;
o. Técnico em Radiologia;
p. Vigilante;
q. Auxiliar de Administração;
r. Biomédico;
II. Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, ou cedidos de outros setores ou de outras secretarias para 
atuação junto à este setor da Secretaria Municipal de Saúde, funções:
a. Agente Administrativo I;
b. Agente Operacional de Transporte;
c. Auxiliar de Serviços;
d. Motorista;
III. UNISUL, ou cedidos de outros setores ou de outras secretarias para atuação junto à este setor da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, funções:
a. Agente Administrativo;
b. Auxiliar de Administração I;
c. Auxiliar de Enfermagem;
d. Auxiliar de Serviços;
e. Enfermeiro;
f. Fisioterapeuta;
g. Técnico de Enfermagem;
h. Vigilante;
IV. UNINORDESTE, ou cedidos de outros setores ou de outras secretarias para atuação junto à este setor da Secre-
taria Municipal de Saúde, funções:
a. Auxiliar Administrativo;
b. Auxiliar de Serviços;
c. Enfermeiro;
d. Técnico de Enfermagem;
e. Vigilante;
V. Laboratório Municipal, ou cedidos de outros setores ou de outras secretarias para atuação junto à este setor da 
Secretaria Municipal de Saúde, funções:
a. Auxiliar Administrativo;
b. Auxiliar de Serviços;
c. Biólogo;
d. Biomédico;
e. Bioquímico;
f. Técnico de Laboratório;
VI. Vigilância em Saúde, ou cedidos de outros setores ou de outras secretarias para atuação junto à este setor da 
Secretaria Municipal de Saúde, funções:
a. Auxiliar Administrativo I;
b. Biomédico;
c. Enfermeiro;
d. Fiscal Sanitário.
e. Fisioterapeuta;
f. Agente administrativo;
g. Auxiliar de administração;
h. Biólogo;
i. Dentista;
j. Técnico de Segurança do Trabalho;
VII. Programa de Internação Domiciliar - PIID, funções:
a. Enfermeiro;
b. Fisioterapeuta
c. Fonoaudiólogo;
d. Nutricionista;
e. Psicólogo;
f. Recepcionista;
g. Técnico de enfermagem;
VIII. Estratégia de Saúde da Família - ESF, funções:
a. Agente Comunitário de Saúde;
b. Enfermeiro;
c. Técnico de enfermagem;
IX. Serviço de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, ou cedidos de outros setores ou de outras secretarias para 
atuação junto à este setor da Secretaria Municipal de Saúde, funções:
a. Enfermeiro;
b. Técnico de enfermagem;
X. Serviços Urbanos, funções:
a. Coveiros.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de abril de 2021

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.567   -   DE 24 DE JUNHO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Araxá - APAE.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá, autorizado a fi rmar Termo de Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Araxá APAE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.805.524/0001-52, no sentido de conceder-lhe subvenção 
social no valor de R$ 206.798,93 (duzentos e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), 
para fi ns de seu custeio e manutenção.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento 

vigente sob a fi cha número 933. 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

EXTRATO – II TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2021.
ORIGEM: PROCESSO 001/2021 Pregão Presencial Nº 001/2021.
OBJETO: O presente Termo de Aditamento de Contrato tem por objeto, o reajuste dos itens: óleo diesel S10 a partir do 
dia 15 de junho de 2021, conforme a alteração da Cláusula quarta do contrato inicial.
CONTRATANTE: CIMPLA.
CONTRATADO: Albano de Azevedo e Souza e CIA LTDA.

Do Preço: o preço do óleo Diesel S10 passara de R$ 4,098 para R$ 4,318, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas Al-
terações.

JOHN WERCOLLIS DE MORAIS
Presidente CIMPLA

CONSELHO MUNICIPAL DOS  DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 020, de 22 de junho de 2021.
Dispõe sobre a convocação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, para a indicação 
de 06 (seis) membros titulares e 06 (seis) membros suplentes para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e Adolescente de Araxá (CMDCA) Biênio 2021-2023, e dá outras providências. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos do inciso II, alíneas “a”, “b”, “c”, § 2º e §3º do art. 10 c/c art.14 da Lei Municipal nº 6.087/2011, consideran-
do a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 22 de junho de 2021, 
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Convocação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá/MG
Art. 1º - Fica convocado o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá/MG.
§1º. O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá terá como principal objetivo a indicação e 
eleição das organizações e movimentos da sociedade civil que comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Araxá para o próximo biênio (2021 – 2023), em conformidade com o que dispõem os art. 14 a art. 
22 da Lei Municipal nº 6.087/2011.
§2º. O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá será realizado no dia 10 de agosto de 2021, 
às 08h e acontecerá de forma remota através de 02 (duas) Plataformas Virtuais, cujo os endereços serão disponibili-
zados, sendo:
I. “TeamLink”: ferramenta que permitirá assistir e interagir com áudio e vídeo no Fórum, que será disponibilizada em até 
48 (quarenta e oito) horas, antes do início do Fórum; 
II. “Curia”: ferramenta utilizada para o registro de presença e de votação das Instituições que estarão pleiteando uma 
cadeira no Conselho.
§3º. Para auxiliar os participantes, serão disponibilizados manuais explicativos para utilização de ambas plataformas.
Art. 2º - Compete à Comissão Especial instaurada pela Resolução n.º 019, de 12 de maio de 2021, conduzir os tra-
balhos de preparação, organização e condução do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Araxá.
§1º. Em conformidade com o que estabelece o caput deste artigo, compete à Comissão Especial:
I. Publicar o Edital de Convocação, fi xando datas, horários, locais e prazo para a inscrição das Entidades.
II. Promover a ampla divulgação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com vistas a proporcio-
nar a boa e efetiva participação das Organizações da Sociedade Civil.
III. Cuidar das inscrições das Organizações da Sociedade Civil e da homologação das mesmas conforme disposto no 
art. 10, §3º da Lei Municipal nº 6.087/2011, estabelecendo os respectivos prazos.
IV. Divulgar o Edital de Convocação e publicar para fi ns de mobilização das Organizações da Sociedade Civil.
V. Providenciar toda a logística necessária para a realização do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente de Araxá.
VI. Elaborar o Regimento Interno do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá.
VII. Conduzir todos os trabalhos necessários ao longo da realização do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá.

Seção II
Da Participação das Organizações e Movimentos da Sociedade Civil no Fórum Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Araxá/MG
Art. 3º - Participarão do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá as Organizações e Mov-
imentos da Sociedade Civil inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, em 
conformidade com o que dispõe o art. 10, §3º, da Lei Municipal nº 6.087 de 2011.
§1º. Para efeito deste dispositivo, entende-se por:
I. Participação simples: direito apenas à voz;
II. Participação plena: direito à voz e ao voto.
§2º. Terão direito ao voto apenas as Entidades que estiverem regularmente inscritas no CMDCA. 
§ 3º. As Entidades da Sociedade Civil e os Movimentos Sociais que preencherem os requisitos dispostos no art. 10, 
§3º, da Lei Municipal 6.087/2011, e que não estiverem incluídas na listagem do Edital Convocatório anexo, poderão se 
inscrever ou renovar sua inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com antecedência 
máxima de quinze dias, a contar da data da publicação da presente Resolução.  
Art. 4º- Na eleição dos membros representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente cada Organização da Sociedade Civil ou Movimento Social poderá indicar e inscrever para o Fórum 
de votação 04 (quatro) delegados, de modo que cada um deles possa votar em no máximo 06 (seis) nomes, dentre os 
que se apresentarem como candidatos, conforme art. 14 da Lei Municipal 6.087 de 2011.
§ 1º. É vedado aos delegados representar mais de uma Entidade ou movimento social junto ao Fórum.
§2º. Será permitida a substituição de delegado por   da Sociedade Civil ou Movimento Social, em casos ex-
cepcionais, até 72 (setenta e duas) horas antecedentes ao início do Fórum, com apresentação de documento de justi-
fi cativa, a ser apreciado e deliberado pela Comissão.
Art. 5º - Em conformidade com o que dispõem o inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” do art. 10 da Lei Municipal nº 6.087 de 
2011, poderão pleitear uma cadeira no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá as 
Organizações da Sociedade Civil, Sindicatos, Entidades Sociais de atendimento à crianças e adolescentes, organi-
zações profi ssionais interessadas, entidades representativas do pensamento científi co, religioso e fi losófi co e outros 
nessa linha, tais como movimentos sociais, devidamente inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá há pelo menos 02 (dois) anos, com seu atestado de funcionamento regularmente emitido, com 
prazo de validade não expirado, e que tenham por objetivos dentre outros:
a) Atendimento social à criança, ao adolescente, seus respectivos pais ou responsáveis;
b) Defesa dos direitos da criança e do adolescente;
c) Defesa da melhoria de condições de vida da população ou atuação em setores sociais estratégicos da economia 
e do comércio local, cuja incidência político-social propicie o fortalecimento, direto ou indireto, do posicionamento do 
segundo setor na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Seção III
Do processo de escolha dos Conselheiros das Organizações Não Governamentais

Art. 6º- O Fórum das Entidades e Movimentos da Sociedade Civil será presidido por um membro não-governamental 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual será indicado pela presidência do Colegiado, 
e de igual maneira serão indicados um secretário e dois fi scais escrutinadores dentre os participantes da assembleia.
Art. 7º-  O Fórum será realizado no dia 10 de agosto de 2021, de forma remota,  através de 02 (duas) Plataformas 
Virtuais, onde  após a verifi cação do quórum, ocorrerão as seguintes atividades: 
I. Plataforma “TeamLink”: (abertura da sala às 7h50min)
a. Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Fórum;
b. Prestação de Contas do mandato referente ao biênio 2019-2021;
c. Esclarecimentos sobre o que é o CMDCA e as atribuições dos Conselheiros;
d. Apresentação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no CMDCA – sendo de 03 (três) minutos para 
cada inscrita;
II. Plataforma “Curia”: 
e. Processo de votação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no Conselho.
§1º. A verifi cação do quórum, se dará, por meio de chamada nominal da Instituição, onde o representante deverá abrir 
sua câmera e microfone para confi rmar sua presença.
§2º. O quórum para realização do Fórum em primeira convocação, será de ½ (metade) de representantes das entidades 
arroladas no edital de convocação, e em segunda convocação, será de 1/3 (um terço) representantes de entidades.
§3º. Após a segunda convocação, não havendo o número mínimo de 1/3 (um terço) dos representantes, o Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente abrirá e encerrará os trabalhos, com o registro em ata 
da falta de quórum, devendo repetir imediatamente e reiniciar o processo para nova convocação numa data posterior.
Art. 8º-  A eleição dar-se-á por escrutínio secreto, através da Plataforma “Curia”, entre as Organizações da Sociedade 
Civil inscritas no Fórum, conforme art. 14 da Lei Municipal nº 6.087/2011.
Art. 9º - A partir do momento que a Plataforma “Curia”, for liberada, os delegados terão até 30 (trinta) minutos para 

registrarem seus votos. 
Art. 10 - Dentre as Organizações da Sociedade Civil mais votadas, as 06 (seis) primeiras serão eleitas como titulares, 
as quais deverão indicar, posteriormente, o seu representante legal e o seu suplente para ocupar as vagas no Consel-
ho, sendo que as demais ocuparão as vagas de suplentes, obedecendo a ordem de classifi cação no processo eleitoral.
Parágrafo único: em caso de empate para ocupação da 6ª (sexta) vaga no CMDCA, será realizado um novo escrutínio 
secreto, entre as Organizações, imediatamente após o resultado da votação,  para defi nição de quem será o titular da 
vaga .
Art. 11 - O resultado da eleição deverá ser lavrado em ata, onde constará o nome das Entidades eleitas.
Parágrafo Único. O documento de que cuida o caput deste artigo deverá ser encaminhado ao presidente do CMDCA, 
que dará posse aos eleitos no dia 24 de setembro de 2021. 

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O Edital Convocatório anexo integra a presente Resolução para todos os fi ns de direito.
Art. 13- O Ministério Público Estadual será convidado a fi scalizar o processo eleitoral de que trata esta Resolução.
Art. 14 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Comissão Especial designada.
Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 22 de junho de 2021.

Carlos Alberto da Luz
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá

ANEXO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA, CONVOCA as Organi-
zações e Movimentos da Sociedade Civil de defesa, promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes para 
participarem do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizado no dia 10 de agosto de 
2021, às 08h, com a fi nalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
I. Plataforma “TeamLink”: (Abertura da sala às 7h50min)
a. Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Fórum, por meio de votação utilizando-se a câmera de vídeo. 
b. Prestação de Contas do mandato referente ao biênio 2019-2021;
c. Esclarecimentos sobre o que é o CMDCA e as atribuições dos Conselheiros;
d. Apresentação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no CMDCA– 03 minutos para cada inscrita;
II. Plataforma “Curia”: 
e. Processo de votação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no Conselho.
Parágrafo único: A verifi cação do quórum, se dará, por meio de chamada nominal da Instituição, onde o representante 
deverá abrir sua câmera e microfone para confi rmar sua presença.
Art. 2º - As Organizações e Movimentos da Sociedade Civil de defesa, promoção e garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes, inscritas no CMDCA, em conformidade com o art. 14 da Lei Municipal 6.087 de 2011,  poderão inscre-
ver 04 (quatro) delegados representantes, que terão direito a voto no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá.
§ 1º. As inscrições deverão ser realizadas por meio de formulário eletrônico, cujo link, será enviado para o e-mail de 
cada Instituição, no dia 28/06/2021 e a mesma terá até o dia 02 de julho de 2021 para seu preenchimento.
§ 2º. Em conformidade com o § 3º, art. 10 da Lei Municipal nº 6.087/2011, estão habilitadas a participarem do Fórum 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, com direito a voto, as seguintes organizações da socie-
dade civil com inscrição ativa no CMDCA:

Instituição
Associação Araxá de Jiu Jitsu
Associação Araxá Taekwondo - AAT
Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA
Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá - ASSEPA
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais
Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e a Convivência Familiar e Comunitária de Araxá
Associação Damas Salesianas de Araxá
Associação Esportiva Araxaense - AEA
Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube
Associação Desportiva Triathlon Araxá
Associação Vidança
Casa de Nazaré
Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de Araxá - CAMTA
Centro de Formação Profi ssional Julio Dário
Comunidade Rhema de Aliança
CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG 
Ferrocarril Esporte Clube
Fundação de Assistência à Mulher de Araxá – FAMA (Centro Atendimento à Criança – CAC)
Fundação Cultural de Araxá
Fundação Rio Branco
Grupo da Solidariedade
Instituto Consciência e Ação
Instituto FOCO
Instituto Apreender
Instituto Pater de Educação e Cultura- Societá Formação Profi ssional
Instituto Social Labor, Fé e Amor
Instituto Sócio Cultural Esportivo - INSER
Movart - Instituto das Artes e Movimento
Oratório Nossa Senhora Auxiliadora
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha
SOS – Serviço de Obras Sociais
Trianon Esporte Clube

Art. 3º- Em conformidade com o inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” e § 14º, do art. 10 da Lei Municipal nº 6.087/2011, estão 
habilitadas a participar do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, com direito a voto e a 
pleitear uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá – CMDCA, para o mandato 
do biênio 2021-2023, as seguintes organizações da sociedade civil com inscrição ativa no CMDCA:

Instituição
Associação Araxá Taekwondo - AAT
Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA
Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais
Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e a Convivência Familiar e Comunitária de Araxá
Associação Damas Salesianas de Araxá
Associação Desportiva Triathlon Araxá
Associação Vidança
Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de Araxá - CAMTA
Centro de Formação Profi ssional Julio Dário
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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

Resolução n.º 36, 21 de junho de 2021.
Dispõe sobre a composição da Comissão de Análise do Projeto apresentado pelo Instituto das Artes e Movimento – 
Mov’art, com “Dispensa de Chamamento Público”.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições 
de políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais, e em especial o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Resolução n.º 010/2019, e 
observando o disposto no artigo 27 da Lei n.º 13.019/2014 e nos artigos 24 e 25 do Decreto Municipal n.º 2.229/2016; 
CONSIDERANDO a deliberação da sessão Extraordinária do dia 21 de junho de 2021, realizada em ambiente virtual 
através do aplicativo “Skype”,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica assim constituída a Comissão de Análise do Projeto “Saúde em Movimento”, protocolado no Conselho 
Municipal do Idoso de Araxá – CMIA, no dia 11 de junho de 2021. Esse foi apresentado na modalidade “Dispensa de 
Chamamento Público”:

I. Carlos Edésio Balieiro (representante não governo)
II. Ermes Diolino Borges (representante não governo)
III. Stella Teixeira Silveira (representante do governo)
IV. Viviane Jordelina Souza da Silva (representante do governo).
Art. 2º - As atribuições da Comissão de Análise e seus procedimentos de trabalho estão previstos no Regimento Interno 
do CMIA, na Lei nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 2.229/2016, e deverão ser observados por seus integrantes 
no exercício de suas competências.
Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 21 de junho de 2021.

José Humberto Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

PORTARIA Nº 31 – DE 22 DE JUNHO DE 2.021
Altera composição dos membros da COMISSÃO EXAMINADORA DE PROCESSO SELETIVO da Fundação da Cri-
ança e do Adolescente de Araxá.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais e de acordo com a lei nº 6.113/2011 resolve:
Art. 1º. Ficam nomeados como membros da Comissão Examinadora de Processo Seletivo da Fundação da Criança e 
do Adolescente de Araxá:
MEMBROS:
I - Mariana de Oliveira Batista Gomide Alves 
II – Letícia Cristina Guimarães Hipólito
III – Valéria Pereira da Silva Nunes
IV – Simone Solé Silva
V – Carina Gonçalves

APOIO TÉCNICO:
Polliana Rafaele Santos Oliveira Borges 
SUPLENTES:
I – Elza Maria Clemente 
II – Isadora Antônia de Melo Pessato
III – Márcia Gomes de Oliveira Felisberto
IV – Darlene Ribeiro Guimarães
V – Iago França Carvalho
Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer portarias anteriores com essa incom-
patíveis.

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

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ

PORTARIA 036 de 24 de Junho de 2021.
Dispõe sobre o horário de funcionamento dos Museus Municipais.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, de acordo com o estatuto da entidade; 
Considerando, a situação atual, decorrente da pandemia de Coronavírus (COVID-19), e visando a redução de prolif-
eração do vírus.
RESOLVE:
Art. 1º - O horário de funcionamento dos Museus Municipais de Araxá será estabelecido da seguinte forma:
I. De segunda feira até sexta feira

08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00.
II. Sábados, Domingos e Feriados – Fechados 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, especifi camente a Portaria 001 de janeiro de 2019 e 006 de março 
de 2020, entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.
Araxá-MG, 24 de Junho de 2021.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

Comunidade Rhema de Aliança
CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG 
Ferrocarril Esporte Clube
Grupo da Solidariedade
Instituto Consciência e Ação
Instituto FOCO
Instituto Apreender
Instituto Pater de Educação e Cultura - Societá Formação Profi ssional
Movart - Instituto das Artes e Movimento
Oratório Nossa Senhora Auxiliadora
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha
SOS – Serviço de Obras Sociais
Trianon Esporte Clube

Art. 4º - Fixa-se o mesmo prazo estabelecido no § 1º do artigo 2º deste Edital para as Organizações da Sociedade Civil 
habilitadas a ocupar uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) manifestarem 
o seu interesse em concorrer no processo eleitoral por meio do formulário eletrônico a ser disponibilizado no ato das 
inscrições.
Art. 5º - A Comissão Especial se reunirá após o término do período de inscrições para homologar as candidaturas 
das Organizações e Movimentos da Sociedade Civil inscritos, com publicação no DOMA de listagem das inscrições 
homologadas. 
Araxá – MG, 22 de junho de 2021.

Carlos Alberto da Luz
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá

ANEXO II
CRONOGRAMA

Data Atividade
25/06/2021 Publicação do Edital no DOMA
28/06/2021 a 02/07/2021 Credenciamento das Organizações da Sociedade Civil 
09/07/2021 Publicação no DOMA dos nomes das Instituições credenciadas
10/08/2021 Realização do Fórum
13/08/2021 Publicação dos nomes das Organizações eleitas
24/09/2021 Posse dos novos Conselheiros

ANEXO III
FORMULÁRIO ELETRÔNICO

Inscrição para o Fórum Municipal de Eleição das Organizações da Sociedade Civil para compor o CMDCA de Araxá 
(biênio 2021-2023).

Instituição: ____________________________________________________________________
CNPJ: ____________________________________________
Responsável pelo preenchimento: _______________________________________
1) Indique 04 (quatro) representantes da Instituição para serem delegados no Fórum Municipal dos Direitos da Criança 
e Adolescente de Araxá e Assembleia de votação para composição do Conselho biênio 2021-2023, em conformidade 
com o Art. 14 da Lei Municipal 6.087 de 2011:
Delegado 1: 
Nome completo: ________________________________
CPF: __________________________________________
e-mail pessoal: ___________________________________
Telefone: _______________________________
Tipo de vínculo com a Instituição: ________________________________________________________
Delegado 2: 
Nome completo: ________________________________
CPF: __________________________________________
e-mail pessoal: ___________________________________
Telefone: _______________________________
Tipo de vínculo com a Instituição: ________________________________________________________
Delegado 3: 
Nome completo: ________________________________
CPF: __________________________________________
e-mail pessoal: ___________________________________
Telefone: _______________________________
Tipo de vínculo com a Instituição: ________________________________________________________
Delegado 4: 
Nome completo: ________________________________
CPF: __________________________________________
e-mail pessoal: ___________________________________
Telefone: _______________________________
Tipo de vínculo com a Instituição: ________________________________________________________
2) A Instituição tem direito de pleitear uma vaga no CMDCA para o mandato do biênio 2021/2023, em conformidade 
com o inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e §14º do art. 10 da Lei Municipal nº 6.087/2011?
(   ) Sim
(   ) Não 
2.1 Em caso positivo, registre se há interesse ou não em pleitear uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Araxá. (A resposta positiva será a Inscrição da Instituição para concorrer a uma vaga)
(   ) Não, a instituição não tem interesse em pleitear vaga no CMDCA. 
(   ) Sim, Declaro, sob as penas da Lei, que a Instituição está em conformidade com  o art. 3º do Anexo I – Edital de 
Convocação da  Resolução nº 020, de  22 de junho de 2021,  tendo  direito a voto e a pleitear uma vaga no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá – CMDCA, para o mandato do biênio 2021-2023.
2.1.1. Indique o nome completo do representante que irá apresentar a Instituição durante o Fórum: (Somente para 
Instituições que tenham interesse em pleitear cadeira no CMDCA).

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA  SME  Nº  17  DE   21 DE JUNHO   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
X. Júnia Patrícia Castro - Membro Suplente
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, fi cando revogada a Portaria SME nº 16 de 25 de maio 
de 2021 e  as disposições em contrário.

ZULMA MOREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA  SME  Nº  18  DE  21 DE JUNHO   DE 2021

Dispõe sobre as diretrizes a serem adotadas para o retorno das atividades escolares, de forma presencial, nas Uni-
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SM Nº 01/2021 PARA CON-
TRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE TRÊS SUPERVISORES CLINICO 

INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO SES/MG 7.168, DE 20 DE JULHO DE 2020
A Secretária Municipal de Saúde de Araxá, MG no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO o parecer da Procuradoria, Ofício-PMe nº31/2021, o qual informa que a forma legal de contratação 
somente poderá ser efetivada por meio de credenciamento dos profi ssionais interessados em prestar os serviços. 
CONSIDERANDO a sumula 473 do STF in verbis: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”

CANCELA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SM Nº 01/2021 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE TRÊS SUPERVISORES CLINICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO 
À RESOLUÇÃO SES/MG 7.168, DE 20 DE JULHO DE 2020
Em obediência aos princípios da publicidade, da ampla defesa e do contraditório, insculpido no caput do Art. 37, inciso 
LV do Art. 5º todos da CRFB 88. Por todo o exposto solicito a publicação deste extrato.
Araxá, 25 de junho de 2021

Lorena de Pinho Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Classifi cação - 1º Etapa – ANÁLISE CURRICULAR E DE TíTULOS
Edital nº 02/2021

Cargo:Educador Físico

CLASSIFICADOS
Ernani Alves Montandon
Hanse Bitencourt de Souza
Islei de Fátima Manoel Borges Afonso
Jhonathan Gonçalves de Castro
Juliano Carlos Paiva
Luiz Gustavo Santos Ferreira

Mayara Marley Costa Pereira
Odilon da Cunha Alves
Ricardo Nunes Ferreira
Sérgio Luiz da Silva

_______________________________
Ana Lucia Silva

Coordenadora  Projeto Viva a Vida
_____________________________

Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal De Ação Social

dades de ensino da rede municipal e Instituições de ensino conveniadas e particulares, visando reduzir as possibili-
dades de contágio do novo Coronavírus no ambiente escolar e garantir maior segurança aos servidores, professores, 
pais e alunos.
A Secretária Municipal de Educação de Araxá, no uso de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO as deliberações da Administração Municipal e do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, 
instituído pelo Decreto Municipal nº 036 de 6 de janeiro de 2021 que declarou o estado de calamidade pública, para 
todos os fi ns de direito, no município de Araxá/MG. 
CONSIDERANDO a Resolução SEE Nº 4.506/2021 que institui o ensino híbrido como modelo educacional para o ciclo 
dos anos letivos de 2020 -2021.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 338 de 18 de  junho de 2021 que em seu Art. 4º delibera  que as Instituições 
de ensino, na modalidade de ensino regular, poderão manter suas atividades de forma remotas, permitindo ainda, a 
utilização do modelo híbrido (presencial e remoto)  e estabelece critérios para  a utilização deste modelo nas escolas 
públicas e privadas da rede municipal de ensino do município de Araxá  dá outras providências. 
CONSIDERANDO a necessidade de organizar as redes de ensino com implementação de medidas sanitárias e práti-
cas pedagógicas que possibilitem a utilização do modelo híbrido, de forma a assegurar os objetivos de aprendizagem 
aos estudantes do município de Araxá/MG.
RESOLVE:
Art. 1º De acordo com a decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, fi ca autorizado o retorno gradual 
das atividades escolares, nos modelos remoto e híbrido. 
§ 1º As Instituições de ensino privadas poderão retomar as atividades a partir do dia 21 de junho de 2021,  adotando 
o modelo híbrido, desde que o protocolo de segurança em saúde seja  submetido à aprovação da Vigilância Sanitária 
Municipal.
§2º As Unidades de ensino públicas municipais incluindo neste cômputo as Instituições de ensino conveniadas com o 
município, poderão iniciar as atividades administrativas internas, a partir do dia 28 de junho do corrente ano e as aulas 
no modo híbrido a partir de 05 de julho. 
§3º   As Instituições de ensino do Terceiro Setor poderão ser retomadas a partir de 21 de junho.
§4º As datas para retorno das Unidades de ensino da rede estadual e federal serão defi nidas, respectivamente, pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais  e pelo Governo Federal. 
Art. 2º As datas previstas nesta Portaria poderão sofrer alterações, dependendo da situação do avanço da doença no 
município de Araxá e por decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19.
Parágrafo único: Em caso de cancelamento das datas previstas para a retomada das atividades escolares, as Uni-
dades de ensino deverão aguardar uma nova  decisão do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.  
Art. 3º A  rede municipal de ensino estará  adotando, gradualmente, o modelo híbrido em  todas as Instituições de en-
sino (Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs,  Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos). 
Art. 4º Inicialmente estarão retornando de forma presencial somente as crianças da Educação Infantil a partir de 5 anos 
e os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
Parágrafo único: O retorno dos estudantes dos demais anos de escolaridade será organizado posteriormente, com 
comunicação aos pais/responsável.  
Art. 5º Para o retorno das atividades presenciais a Secretaria Municipal de Educação estará implementando o Protoco-
lo de funcionamento de atividades presenciais.
Parágrafo único:  O Protocolo constitui uma ferramenta norteadora, de caráter fl exível, podendo ser adaptado e atual-
izado conforme as novas normativas expedidas pelos Órgãos de saúde pública nacional, estadual e municipal.
Art. 6º Cada Unidade de ensino, pública ou privada, deverá criar a Comissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia, 
composta por representantes de professores, supervisores, técnicos de secretaria, auxiliares de apoio, alunos ou pais.
Art. 7º As famílias deverão ser consultadas sobre o interesse no retorno dos estudantes para as atividades presenci-
ais e, para os estudantes que não retornarem presencialmente ou que necessitarem permanecer em isolamento ou 
quarentena, as Unidades de ensino dar continuidade à oferta de atividades remotas, seja por meio da utilização de 
tecnologias digitais ou material impresso, que na rede municipal será fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 8º Os pais/responsável pelos estudantes deverão assinar um Termo de Responsabilidade antes do  retorno de 
seus fi lhos às atividades presenciais, que deverá contemplar o compromisso dos mesmos quanto ao respeito às medi-
das de prevenção à Covid-19, dentro e fora de casa.
Art. 9º Orientações  gerais  que deverão ser seguidas pelas Unidades de ensino:
I. O uso de máscara é obrigatório para todos os presentes nas dependências da Unidade de ensino   e os mesmos 
deverão permanecer de máscara durante todo o tempo, dentro e fora das salas de aula, exceto quando estiverem em 
momento de alimentação ou hidratação, nos espaços destinados para esses fi ns.
II. O tempo máximo de permanência do aluno na Unidade de ensino deverá ser inicialmente de 03 (três) horas.
III. Alunos e funcionários deverão levar seus próprios copos ou garrafas de água de uso individual, que deverão ser 

higienizadas diariamente em domicílio.
IV. Cada Unidade de ensino  deverá  organizar  grupos de até 10 alunos por sala, podendo este número ser ampliado, 
desde que respeitado o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre os estudantes e respectivas carteiras.
V. O professor deverá  ministrar a aula/atividades sempre com o uso de máscara e permanecer o mais próximo ao 
quadro, evitando aproximação com o aluno da primeira carteira.
VI. As turmas deverão ser  divididas em subgrupos, com escalonamento dos dias, horários ou turnos de presença de 
cada um deles, sendo respeitada a capacidade máxima das salas.
VII. A direção da Unidade de ensino deverá  providências a sinalização das  áreas comuns e pontos estratégicos com 
informações sobre etiqueta respiratória, distanciamento social e outras medidas de prevenção à Covid-19, conforme 
orientações constantes no Protocolo. 
VIII. A entrada e saída dos estudantes  na Unidade de ensino deverá ser fracionada, de forma a evitar aglomerações 
e fi las nos portões, devendo ser evitada, por medida de segurança,  a entrada de adultos acompanhando as crianças. 
IX. Na entrada da Unidade de  ensino deverão ser disponibilizados dispositivos para  proteção e higienização das 
mãos de alunos e servidores, como dispensers de álcool em gel  e verifi cação da temperatura corporal,  monitorados 
por  um  adulto.
X. Ficam vedadas a realização de eventos escolares presenciais e de atividades que reúnam público e possam causar 
aglomeração.
XI. Caso algum aluno, professor ou colaborador apresente febre ou algum outro sintoma da Covid-19, deverá ser af-
astado,  imediatamente,  das atividades escolares e encaminhado para atendimento nas Unidades de saúde.
Art. 10  Todas as estratégias constantes no Protocolo de retorno das atividades presenciais,  referentes à alimentação 
dos estudantes, uso dos espaços escolares compartilhados e de uso comum, regras complementares para creche e 
educação infantil,  transporte escolar,  higienização dos ambientes, relação com as famílias e comunidade e estudantes 
com condições específi cas, dentre outras, deverão ser  seguidas rigorosamente.
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ZULMA MOREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA  SME  Nº  19  DE  23 DE JUNHO   DE 2021

Altera os art. 3º, 4º e 9º da Portaria  SME nº 18 de 21 de junho  de 2021 que dispõe sobre as diretrizes a serem ad-
otadas para o retorno das atividades escolares, de forma presencial, nas Unidades de ensino da rede municipal e 
Instituições de ensino conveniadas e particulares. 
A Secretária Municipal de Educação de Araxá, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Decreto Municipal 
nº 338 de 18 de  junho de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Portaria SME nº 18 de 21 de junho  de 2021, que em seu art. 3º  passa a vigorar com a seguinte re-
dação:
“Art. 3º ...................................................................................
Parágrafo único: O retorno dos estudantes da rede municipal de ensino, dos demais anos de escolaridade, será orga-
nizado posteriormente, com comunicação aos pais/responsável.”  
Art. 2º  Altera o caput do art. 4º da Portaria SME nº 18 de 21 de junho  de 2021 que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 4º  As Instituições de ensino particulares organizarão o retorno dos estudantes, levando em consideração a ca-
pacidade de atendimento e as etapas de ensino oferecidas.
§1º O processo de retorno das atividades escolares presenciais nas Instituições particulares será acompanhado pela 
Inspetoria de Ensino, devendo ser adotadas todas as medidas sanitárias preconizadas no Protocolo Sanitário proposto 
para o retorno às atividades presenciais.
§2º O tempo máximo de permanência do aluno na Instituição de ensino será defi nido considerando  a realidade de 
cada Instituição de ensino.”
Art. 3º  O inciso II do art. 9º Portaria SME nº 18 de 21 de junho  de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º   ..............................................................................
II. O tempo máximo de permanência do aluno da rede municipal na Unidade de ensino deverá ser inicialmente de 03 
(três) horas.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 21 de junho  de 2021, fi cando 
revogadas as disposições em contrário.

ZULMA MOREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


