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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 390 Sexta, 16 julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.125/2021. Processo 160.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições acondi-
cionadas em marmitex, para atender os servidores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e aos eventos/
campanhas a serem realizados através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 
19/07/2021 à partir das 17:00 horas até 29/07/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 29/07/2021 às 14:00 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 19/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
14/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.127/2021. Processo 162.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de sondas de gastrotomia para serem utilizados nos atendimentos aos 
pacientes usuários do SUS, no cumprimento de mandados judiciais e processos administrativos, através da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 19/07/2021 à partir das 17:00 horas até 
30/07/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 30/07/2021 
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 19/07/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 14/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.126/2021. Processo 161.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para atender a demanda 
de serviços das diversas secretarias do Município de Araxá – MG. Acolhimento das propostas 19/07/2021 à partir das 
17:00 horas até 02/08/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 
dia 02/08/2021 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 19/07/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 14/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.128/2021. Processo 164.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’S para atender os ser-
vidores das diversas secretarias do Município de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 19/07/2021 à partir das 17:00 
horas até 02/08/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 
02/08/2021 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 19/07/2021. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 15/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.113/2021. 
Processo:145. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a licitação ter sido classifi cada 
deserta, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 19/07/2021 à partir das 17:00 horas até 
29/07/2021 às 08:30 horas; Objeto: Aquisição de pedra de mão para uso na drenagem de resíduos produzidos na com-
pactação de lixo no Aterro Sanitário, realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços 29/07/2021 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 19/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 14/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 a licitação ter sido classifi cada 
deserta, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 19/07/2021 à partir das 17:00 horas até 
29/07/2021 às 09:00 horas; Objeto: aquisição de medicamentos e correlatos para atender as atividades do serviço de 
imagem na realização de exames de tomografi a computadorizada através da Secretaria Municipal de Saúde - MG. 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 29/07/2021 às 09:00 horas. Local: w.w.w.lic-
itanet.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 19/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 14/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.078/2021. 
Processo:99. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a licitação ter sido classifi cada 
deserta, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 19/07/2021 à partir das 17:00 horas até 
29/07/2021 às 14:00 horas; Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de exame labo-
ratorial (d-dimero), para diagnóstico de fase infl amatória em pacientes suspeitos/confi rmados de covid-19 usuários do 
SUS do Município de Araxá - MG e microrregião atendidos na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA). 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 19/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 14/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.109/2021. 
Processo:139. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a licitação ter sido classifi cada 
deserta, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 19/07/2021 à partir das 17:00 horas até 
29/07/2021 às 14:00 horas; Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra para a ma-
nutenção corretiva das roçadeiras e motopodas que atende as atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. 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 19/07/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 15/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Ratifi cação de Dispensa – 04.018/2021- Processo: 123. 
Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel localizado na Rua Antônio 
Barreto, nº425, bairro Fertiza no município de Araxá- MG, com início em 09/06/2021 à 09/06/2022, destinado a atender 
à família da Sra. Gislene Rodrigues Mendonça, conforme Lei nº4.050 de 30/04/2002 e Decreto nº 587 de 23/09/2002, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, com valor de R$ 900,00 (novecentos reais) 
mensais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de 
Licitações e Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 09/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato 04.018/2021 – O Município de Araxá e o locador 
espólio do Sr. Pedro Assis de Mendonça representado pela inventariante a Sra. Nilda Manoela Dias de Mendonça, con-
tratam entre si a locação de imóvel localizado na Rua Antônio Barreto, nº425, bairro Fertiza no município de Araxá- MG, 
com início em 09/06/2021 à 09/06/2022, destinado a atender à família da Sra. Gislene Rodrigues Mendonça, conforme 
Lei nº4.050 de 30/04/2002 e Decreto nº587 de 23/09/2002, com valor mensal de R$ 900,00 (novecentos reais). Rubens 
Magela da Silva – Prefeito Municipal, 09/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Ratifi cação de Dispensa – 04.019/2021. Processo:141. 
Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel localizado na Rua Irmãs 
Franciscanas, nº15, bairro Orozino Teixeira, no município de Araxá- MG, com início em 24/06/2021 à 24/06/2022, 
destinado ao funcionamento do Ponto de Apoio (PA) da equipe de Zoonoses, cujas necessidades de instalação e lo-
calização condicionam a sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos praticados no mercado, R$ 
1.043,03 (hum mil, quarenta e três reais e três centavos) mensais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a 
nos dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações e Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito 
Municipal, 24/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato 04.019/2021. Processo:141. O Município de Araxá 
e a locadora Sra. Marli Pinto de Oliveira Coelho, contratam entre si a locação de imóvel localizado na Rua Irmãs Fran-
ciscanas, nº15, bairro Orozino Teixeira, no município de Araxá- MG, com início em 24/06/2021 à 24/06/2022, destinado 

ao funcionamento do Ponto de Apoio (PA) da equipe de Zoonoses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, 
com valor mensal de R$ 1.043,03 (hum mil, quarenta e três reais e três centavos). Rubens Magela da Silva – Prefeito 
Municipal, 24/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.011/2018 – Processo: 117. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Ana Iris Barreto, fi rmam aditamento de contrato celebrado 29/06/2018, com prazo de vigência 
em 01/07/2022, reajustando o valor mensal e consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da Silva, 
Prefeito Municipal, 14/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.016/2018 – Processo: 121. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Ana Iris Barreto, fi rmam aditamento de contrato celebrado 05/06/2017, com prazo de vigência 
em 04/06/2022 e consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 02/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.069/2018 – Processo 85. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Despachante Paulo Cesar LTDA ME, fi rmam aditamento de contrato celebrado 28/05/2018, 
vencendo em 28/11/2021, com consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito Munici-
pal, 27/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.101/2021. Processo 130. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Eletrodiesel Turbo LTDA EPP, valor global: R$ 9.200,00; fi rmam a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de peças e prestação de serviços de mão de obra mecânica, para manutenção cor-
retiva do caminhão IVECO TECTOR 170E 21 ano 2018/2019, que atende aos serviços da coleta seletiva, através da 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Araxá-MG. Vencimento: 28/08/2021. Rubens Magela Silva, 
Prefeito Municipal, 28/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 019/2021. Consideran-
do a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, fi rmam o Termo de Ajuste de Contas entre o 
MUNICIPIO DE ARAXÁ E CIDADE DAS ÁGUAS TRANSPORTES EIRELI, referente à parte do valor total referente à 
prestação de serviços  durante o mês de maio de 2021, em virtude de serviços de transporte de pacientes usuários 
do SUS em tratamento de saúde nos municipios de Barretos-SP e Ubereba-MG, sob responsabilidade da secretaria 
municipal de saúde, no valor de (R$ 54.607,00 cinquenta e quatro mil, seiscentos e sete reais). LORENA DE PINHO 
MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 15/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 002
Em 14 de julho de 2021
DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOREM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO LICI-
TATÓRIO Nº 09.124/2021
EURIPEDES LEMOS, Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com a Lei nº 4.724 de 09 de agosto de 2005, regulamentada pelos Decretos nºs 403 e 404, de 06 
de setembro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para comporem a comissão de avaliação técnica do 
procedimento licitatório nº 158/2021
- Vanessa Pereira Dos Santos – Presidente
- Fabricio Bonifácio Da Silva – Secretário
- Claudio Zaqueta Lima– Membro
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Eurípedes Lemos
Secretário Municipal De Segurança Pública

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 371 - DE 14 DE JULHO DE 2021

Altera composição do Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro na Lei Mu-
nicipal nº 3.492 de 04 de maio de 1999, e considerando as alterações trazidas pelas Leis Municipais n.º 5.771 de 02 de 
junho de 2010 e nº 6.819 de 04 de março de 2015, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o man-
dato 2021-2023, representando a Área Governamental:
I. João Henrique Borges Bento – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Viviane Jordelina Souza da Silva – Secretaria Municipal de Ação Social;
III. Stella Teixeira Silveira – Secretaria Municipal de Ação Social;
IV. Fernanda Aparecida Marques Negrão – Secretaria Municipal de Ação Social;
V. Luciene Cristina Borges – Secretaria Municipal de Ação Social;
VI. Josiane Moraes de Melo – Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o 
mandato 2021-2023, representando a Área Governamental:
I. Marlon de Lima Lopes – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Gleide Aparecida Moura – Secretaria Municipal de Ação Social;
III. Max Emiliano Martins – Secretaria Municipal de Ação Social;
IV. Karla Cristina Ribeiro Matos – Secretaria Municipal de Ação Social;
V. Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues – Secretaria Municipal de Ação Social;
VI. Maria Tereza Tormin Dias – Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o man-
dato 2021-2023, representando a Área Não Governamental:
I. Carlos Edésio Balieiro – Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo;
II. Ermes Diolino Borges – Recanto do Idoso São Vicente de Paulo;
III. José Humberto Gonçalves – Associação de Amparo às Pessoas com Câncer – AMPARA;
IV. Míriam Antoin Karan Lemos – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
V. Victor Hugo Gimenes Fraga – Centro de Formação Júlio Dário;
VI. Wanessa Borges Alves – Instituto das Artes e Movimento – Mov’art.
Art. 4º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o 
mandato 2021-2023, representando a Área Não Governamental:
I. Nilza Contato Balieiro – Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo;
II. Lorena Fontes Dutra – Recanto do Idoso São Vicente de Paulo;
III. Juliana Gonçalves Machado e Silva – Associação de Amparo às Pessoas com Câncer – AMPARA;
IV. Amair de Araújo – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
V. Maiani Dafi ne Ferreira de Castro – Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário
VI. Jorge Luiz Ferreira – Instituto das Artes e Movimento – Mov’art.
Art. 5º. Fica revogado o Decreto n.º 279 de 14 de julho de 2021.
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 373   -   DE 14 DE JULHO DE 2021

Regulamenta o uso do Parque do Cristo e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro na Lei Mu-
nicipal nº 7.561/2021, DECRETA:
Art. 1º O ingresso ao Parque é franqueado ao público diariamente, no horário das 7:00 (sete horas) às 22:00 (vinte 
e duas horas), podendo sofrer alterações a critério da Administração do Parque, por ocasião da realização de ex-
posições, comemorações ou outros eventos que justifi quem essa medida.
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Art. 2º Fora do horário estabelecido no artigo anterior, somente será permitido o ingresso ao Parque:
I. de autoridades civis e militares;
II. de servidores públicos municipais no desempenho de suas funções;
III. de expositores, pesquisadores, brigadistas, resgate médico, ambulâncias, imprensa autorizada, funcionários de 
empresas permissionárias desde que no desempenho de suas funções e devidamente credenciados, organizadores 
de eventos ou seus contratados, que exerçam no Parque, temporariamente, atividades relacionadas a realização de 
mostras, festejos ou similares, mediante a apresentação de credencial.
Art. 3º O estacionamento de veículos somente será permitido nas áreas reservadas e devidamente sinalizadas, sen-
do expressamente proibido a utilização do mesmo para usos estranhos à sua função, ou estranhos às atividades do 
Parque, sendo ainda vedado o uso dos gramados para este fi m.
§1º Os funcionários da administração do Parque e dos estabelecimentos permissionários, estão autorizados a adentrar 
e estacionar nas áreas especifi cadas, portando credenciais de estacionamento personalizadas.
§2º A administração do Parque poderá solicitar ou recolher, a qualquer tempo o credenciamento temporário para veícu-
los de funcionários, visitantes autorizados, prestadores de serviços e fornecedores que necessitam entrar no parque.
§3º A entrada de veículos de carga e descarga se dará somente com prévia autorização nos horários das 6:00 (seis 
horas) às 18:00 (dezoito horas).
§4º A entrada de veículos de grande porte, fora dos horários e critérios estabelecidos, serão previamente avaliados 
podendo ser autorizados expressamente pela administração do Parque.
§5º Durante a montagem e desmontagem de estruturas de eventos, somente poderão circular nestas áreas, servidores 
e respectivos veículos relacionados aos mesmos, com prévia e expressa autorização da administração do Parque.
Art. 4º A velocidade máxima para qualquer veículo autorizado circular dentro do Parque é de 20 km/h (vinte quilômetros 
por hora).
Art. 5º É expressamente proibido a prática de treinamento de direção automotiva nas dependências do Parque do 
Cristo.
Art. 6º É vedado, a qualquer tempo, o ingresso ou permanência no Parque:
I. de Menores de 10 (dez) anos de idade, desacompanhado de responsável, devidamente identifi cado com documento 
com fotografi a;
II. de vendedores ambulantes, ou qualquer pessoa que pretenda ingressar no Parque para praticar o comércio, excet-
uados os credenciados pela administração do Parque;
III. de pessoas que portem recipientes de vidro, ou bebidas acondicionadas em vasilhame de vidro;
IV. de pessoas cujas atitudes agridam a moral e os costumes dos usuários do Parque;
Art. 7º Fica permitido, sendo necessário assinatura de Termo de Consentimento e Responsabilidade na administração 
do Parque:
I. a utilização de patins, patinetes, bicicletas, velotrol e similares, por crianças de até 8 (oito) anos de idade devidamente 
acompanhadas por responsáveis;
II. a entrada de animais domésticos, com guias, coleiras ou acomodados em qualquer equipamento ou utensilio de 
transporte, conforme prevê a Lei nº 16.301/2006, o Decreto nº44.417/2006 e suas alterações;
§1º. A permissão constantes dos “I” e “II” do caput deste artigo não estende à pista de caminhada/corrida, bem como 
onde houver sinalização de proibição.
§2º. A administração do Parque não se responsabiliza por perda e/ou roubo dos itens previstos no inciso “I” do caput 
deste artigo, sendo ainda de responsabilidade do responsável pelo menor todos os atos por ele praticado.
§3º. É de total responsabilidade dos proprietários dos animais mencionados no inciso “II” do caput deste artigo, qualquer 
dano que estes possam vir a dar causa;
§4º. É obrigatório aos proprietários dos animais mencionados no inciso “II” do caput deste artigo, recolher as fezes de 
seus animais.
Parágrafo único.  O descumprimento de qualquer uma das normas dos parágrafos acima, autoriza a fi scalização do 
parque a pedir a retirada do animal e seu proprietário.
Art. 8º No interior do Parque é proibido:
I. praticar esportes radicais como, rapel, tirolesa, slackline e outros sem acompanhamento especializado e autorização 
específi ca da administração do Parque;
II. a utilização de skates, patins, patinetes, smart balance e similares, por maiores de 08 (oito) anos;
III. praticar esportes coletivos com bolas ou petecas;
IV. colher fl ores, mudas ou plantas em geral;
V. danifi car, colher frutos, amarrar redes, subir ou escrever em árvores;
VI. pisar na grama;
VII. sentar, subir ou utilizar de forma inadequada os pedestais, muretas, parapeitos e demais equipamentos do Parque;
VIII. danifi car ou subtrair os bens municipais, os próprios ou os que estão sob seu poder;
IX. lançar lixo nas dependências do Parque fora dos recipientes próprios dispostos nos lugares apropriados;
X. fazer piquenique, e/ou ingressar com alimentos e bebidas;
XI. caçar em qualquer modalidade, molestar ou alimentar os animais que vivem no Parque;
XII. montar barracas ou acampamentos, exceto se autorizados pela administração do Parque;
XIII. usar, sem autorização, alto-falantes, som automotivo ou outros aparelhos para amplifi cação de som, excetuados 
os portáteis, desde que sua utilização seja totalmente inaudível pelos demais usuários do Parque, a uma distância 
superior a 10 (dez) metros;
XIV. realizar espetáculos musicais, shows e outros eventos culturais e esportivos, sem autorização da administração 
do Parque;
XV. distribuir material publicitário sem autorização expressa e antecipada da administração do Parque, que deverá ter 
conhecimento prévio do material a ser distribuído;
XVI. panfl etar, colocar banners, faixas, placas ou similares, fi lmar, fotografar, para fi ns publicitários ou comerciais, nas 
dependências do Parque e realizar pesquisas, excetuados os casos devidamente autorizados pela administração do 
Parque, que deverá ter conhecimento prévio sobre os fi ns da utilização do material produzido, estando os funcionários 
e fi scais em serviços autorizados a solicitar a conduta correta;
XVII. comercializar qualquer mercadoria sem prévia e expressa autorização da administração do Parque;
XVIII. plantar ou semear espécies exóticas ou nativas sem autorização da administração do Parque;
XIX. usar churrasqueira, fogareiros, fogueiras, soltar balões, queimar fogos de artifícios e qualquer outra atividade que 
possa colocar em risco os usuários, bem como a fauna e a fl ora local;
XX. importunar de qualquer forma os frequentadores do Parque, devendo adotar postura de civilidade e educação para 
o adequado convívio social;
XXI. trafegar de motocicletas e bicicletas, sendo que as bicicletas deverão fi car estacionadas no bicicletário na entrada 
do Parque;
XXII. soltar pipas ou similares;
XXIII. cerimonias religiosas de qualquer espécie;
XXIV. entrar, nadar e pescar no lago. 
Art. 9º Enquanto permanecerem no interior do Parque, os visitantes devem:
I. respeitar as determinações dos monitores, guardas em serviço e administração do Parque;
II. observar comunicações e alertar constantes de placas indicativas existentes no Parque;
III. cumprir e zelar para que sejam obedecidas integralmente as normas deste Regulamento;
IV. comunicar imediatamente a Administração do Parque qualquer irregularidade observada;
V. preservar a limpeza e a conservação do Parque, bem como a fl ora e a fauna.
Art. 10 As dúvidas ou casos omissos serão resolvidos pela administração do Parque do Cristo, cabendo-lhe as in-
struções que se fi zerem necessárias, as quais serão consideradas complementares e, como tal, integrantes deste 
Regulamento.
Art. 11 Todos os usuários do Parque fi cam sujeitos a este Regulamento e às normas, instruções, orientações e deter-
minações da Administração, devendo atender prontamente às solicitações dos funcionários representantes da Admin-
istração e da Segurança.
Art. 12 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 374   -   DE 14 DE JULHO DE 2021

Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 10, da Lei Municipal n° 
6.087 de 29 de novembro de 2011 e Art. 8º da Resolução nº 105/2005 do CONANDA, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, para o mandato compreendido entre setembro de 2019 a setembro de 2021, passando a ser composto 
da seguinte forma:
I. Membros titulares, indicados pelo Poder Executivo:
a. Cristiane Gonçalves Pereira
b. Flávia Abadia de Paula;
c. Mônica Aparecida de Faria;

d. Luciana Mesquita Ribeiro da Silva;
e. Cristiane Ferreira Luiz Bertolla;
f. Flávia Maria Leime.
II. Membros suplentes, indicados pelo Poder Executivo:
a. Josiane Morais de Melo;
b. João Henrique Borges Bento;
c. Rosilene Aparecida Severo;
d. Michele Pereira da Silva;
e. Leany Maria Pires Tupinambá;
f. Cassio Henrique Borges.
III. Organizações da sociedade civil escolhidas em Fórum Específi co:
a. Casa de Nazaré;
b. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE;
c. Centro de Formação Profi ssional Julio Dário;
d. CAC – Centro de Atendimento à Criança – FAMA;
e. Fundação Cultural de Araxá;
f. SEPROSIC – Lar Santa Terezinha.
IV. Membros titulares representantes das Organizações da Sociedade Civil:
a. Casa de Nazaré: Joana Dar’c Domingos;
b. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE: Ana Mara de Oliveira Martins Quintão;
c. Centro de Formação Profi ssional Julio Dário: Victor Hugo Gimenes F;
d. CAC – Centro de Atendimento à Criança – FAMA: Telma Di Mambro Senra;
e. Fundação Cultural de Araxá: Ana Paula Nassif Tondato Trindade;
f. SEPROSIC – Lar Santa Terezinha: Magaly Stoppa.
IV. Membros suplentes representantes das Organizações da Sociedade Civil:
a. Casa de Nazaré: Gilvania Aguiar Silva;
b. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE: Karina Borges de Souza;
c. Centro de Formação Júlio Dário: Maiani Dafi ne Ferreira de Castro;
d. CAC – Centro de Atendimento à Criança – FAMA: Suelene Maria Ribeiro Silva;
e. Fundação Cultural de Araxá: Jana Iara Chaves Isaias;
f. SEPROSIC Lar Santa Terezinha: Daniela Beatriz Pimenta.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto n.º 346 de 30 de junho de 2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 375 DE 14 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Leany Maria Tupinambá, CPF nº 361.078.326-53 e RG nº MG-267.213.8, como gesto-
ra do Termo de Fomento nº 004/2021, celebrado entre o Município de Araxá e a União Estudantil Araxaense - UEA.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Izabel Cristina Batista Ferry, CPF nº 040.267.376-08 e RG nº MG 7.626.936 (Presidente).
II – senhora Carmem Aparecida de Araújo, CPF nº 654.454.906-10 RG nº M-7.107.118. (Secretária).
III – senhora Luciana Correa Gonçalves, CPF nº 089.787.336-03 e RG nº MG 12.842.643 (Membro). 
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 376 DE 14 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Leany Maria Tupinambá, CPF nº 361.078.326-53 e RG nº MG-267.213.8, como 
gestora do Termo de Fomento nº 005/2021, celebrado entre o Município de Araxá e a Associação dos Estudantes de 
Araxá - AEA.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Jaqueline de Fátima Batista Guimarães, CPF nº 032.034.126.75 e RG nº MG 7.815.973 (Presidente).
II – senhora Lays Ribeiro da Silva Teixeira, CPF nº 122.442.206-64 e RG nº MG-175.621.778. (Secretária).
III – senhora Carmem Aparecida de Araújo, CPF nº 654.454.906-10 RG nº M-7.107.118 (Membro). 
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 377 DE 14 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Karla Meire Lima, CPF nº 627.121.366-91 e RG nº MG-4.275.152, como gestora do 
Termo de Fomento nº 007/2021, celebrado entre o Município de Araxá e a Associação Educacional de Araxá.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Ana Lúcia da Trindade Pereira, CPF nº 361.917.106-82 e RG nº M.1.726.361 (Presidente).
II – senhora Maria Madalena Costa Amâncio, CPF nº 593.265.576-34 e RG nº M.2.496.554 (Secretária).
III – senhora Carla Bianca Pereira e Pereira, CPF nº 718.774.876-00 e RG nº M-4.183.967 (Membro). 
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 378 DE 14 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Karla Meire Lima, CPF nº 627.121.366-91 e RG nº MG-4.275.152, como gestora do 
Termo de Fomento nº 008/2021, celebrado entre o Município de Araxá e a Escola Infantil Mundo da Criança.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Ana Lúcia da Trindade Pereira, CPF nº 361.917.106-82 e RG nº M.1.726.361 (Presidente).
II – senhora Maria Madalena Costa Amâncio, CPF nº 593.265.576-34 e RG nº M.2.496.554 (Secretária).
III – senhora Carla Bianca Pereira e Pereira, CPF nº 718.774.876-00 e RG nº M-4.183.967 (Membro). 
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 379 DE 14 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº. 24, de 14 de julho de 2021.
Dispõe sobre a nova composição das Comissões Especiais nomeadas pela nova Diretoria Executiva do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, 
no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011, e em conformidade com o disposto nos 
artigos 26 a 31 de seu Regimento Interno;
Considerando a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 07 de julho de 2021,  
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica aprovada a nova composição das Comissões Especiais para subsidiar os trabalhos do CMDCA, compos-
tas pelos conselheiros a seguir nomeados:
I- Comissão Especial de Estudos sobre a Legislação do CMDCA:   
a- Flavia Maria Leime;
b- João Henrique Borges Bento;
c- Leany Maria Pires Tupinambá;
d- Telma Di Mambro Senra.
II- Comissão Especial de Análise e Seleção de Projetos Governamentais:
a- Ana Paula Nassif Tondato Trindade;
b- Joana D’arc Domingos;
c- Victor Hugo Gimenes Fraga;
d- Karina Borges de Souza.
III- Comissão Especial de Análise e Atualização do Diagnóstico e do Plano de Ação da Politica Municipal para a Criança 
e do Adolescente:
a- Ana Paula Nassif Tondato Trindade;
b- Cristiane Ferreira Luiz Bertolla;
c- Victor Hugo Gimenes Fraga;
d- Josiane Morais de Melo.
IV- Comissão Especial de Análise dos Pedidos de Inscrição e/ou Renovação junto ao CMDCA:
a- Ana Paula Nassif Trindade Tondato;
b- Flavia Maria Leime;
c- Flavia Abadia de Paula;
d- Josiane Morais de Melo.
Art. 2º - Fica revogada a Resoluções n.º 03, de 20 de janeiro de 2021.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de julho 2021.
Araxá – MG, 14 de julho 2021. 

Telma Di Mambro Senra
Vice-Presidente do CMDCA
Presidente em Exercício.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução nº 025, de 14 de julho de 2021.

Dispõe sobre a criação das Comissões Temporárias criadas pela nova Diretoria Executiva do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, 
no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011, e em conformidade com o disposto nos 
artigos 26 a 31 de seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 07 de julho de 2021;  
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica aprovada a criação das Comissões Temporárias para subsidiar os trabalhos do CMDCA, compostas pelos 
conselheiros a seguir indicados:
I. Comissão de Articulação com a Rede de Proteção e Garantia de Direito:
a) Daniela Beatriz Pimenta;
b) Josiane Morais de Melo;
c) Karine Borges de Souza;
d) Leany Maria Pires Tupinambá.
II. Comissão de Estudo e Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Araxá:
a) Joana D’arc Domingos;
b) Karine Borges de Souza;
c) Maiani Dafi ne Ferreira de Castro;
d) Leany Maria Pires Tupinambá.
III. Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do atendimento de crianças e adolescentes com defi ciência e/
ou transtorno:

a) Daniela Beatriz Pimenta;
b) Leany Maria Pires Tupinambá 
c) Mônica Aparecida de Faria;
d) Suelene Maria Ribeiro Silva.
Art. 2º - Fica revogada a Resoluções n.º 15, de 23 de março de 2021.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de julho 2021.
Araxá – MG, 14 de julho 2021. 

Telma Di Mambro Senra
Vice-Presidente do CMDCA
Presidente em Exercício.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução nº. 26, de 14 de julho de 2021.

Dispõe sobre a nova composição das Câmaras Setoriais Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Araxá para o período remanescente do mandato do biênio 2019-2021.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, 
no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011, e em conformidade com o disposto nos 
artigos 26 a 31 de seu Regimento Interno;
Considerando a deliberação do plenário do CMDCA em sessão ordinária realizada no dia 14 de julho de 2021,  
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica aprovada a nova composição para as Câmaras Setoriais Permanentes do CMDCA para o período rema-
nescente do mandato do biênio 2019-2021:
I. Câmara Setorial Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos:
a) Cristiane Ferreira Luiz Bertolla;
b) Maiani Dafi ne Ferreira de Castro; 
c) Magaly Stoppa;
d) Michele Pereira da Silva.
II. Câmara Setorial Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização:
a) Daniela Beatriz Pimenta; 
b) Mônica Aparecida de Faria;
c) Telma Di Mambro Senra;
d) Joana D’arc Domingos.
III. Câmara Setorial Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Araxá – FMDCA:
a) Ana Paula Nassif Tondato Trindade;
b) Daniela Beatriz Pimenta;
c) Josiane Morais de Melo;
d) Leany Maria Pires Tupinambá.
IV. Câmara Setorial Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Araxá – FMDCA:
a) Josiane Morais de Melo;
b) Ana Paula Nassif Tondato Trindade;
c) Daniela Beatriz Pimenta;
d) Leany Maria Pires Tupinambá.
V. Câmara Setorial Permanente de Orçamento:
a) Ana Mara de Oliveira Martins Quintão;
b) Gilvania Aguiar Silva;
c) Josiane Morais de Melo;
d) João Henrique Borges Bento.
VI. Câmara Setorial Permanente de Acompanhamento dos Trabalhos do Conselho Tutelar de Araxá
e) Flavia Abadia de Paula;
f) Flavia Maria Leime;
g) Jana Ilara Chaves Isaias;
h) Telma Di Mambro Senra.
Art. 2º - Fica revogada a Resoluções n.º 02, de 20 de janeiro de 2021.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de julho 2021.
Araxá – MG, 14 de julho 2021. 

Telma Di Mambro Senra
Vice-Presidente do CMDCA
Presidente em Exercício.

Art. 1º. Fica nomeada a senhora Karla Meire Lima, CPF nº 627.121.366-91 e RG nº MG-4.275.152, como gestora do 
Termo de Fomento nº 009/2021, celebrado entre o Município de Araxá e a Casa de Nazaré.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Ana Lúcia da Trindade Pereira, CPF nº 361.917.106-82 e RG nº M.1.726.361 (Presidente).
II – senhora Maria Madalena Costa Amâncio, CPF nº 593.265.576-34 e RG nº M.2.496.554 (Secretária).
III – senhora Carla Bianca Pereira e Pereira, CPF nº 718.774.876-00 e RG nº M-4.183.967 (Membro). 
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 380 - DE 16 DE JULHO DE 2021

Determina medidas ao enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública decorrente da 
COVID-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, c/c 
inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo enten-
dimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o Novo Coronavírus 
(COVID-19), como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder Público Municipal com o 
objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação 
do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 036, de 06 de janeiro de 2021 que declara o estado de calamidade pública, 
para todos os fi ns de direito, no Município de Araxá, em razão dos impactos socioeconômicos e fi nanceiros decorrentes 
da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), prorrogado até 31 de dezembro de 2021, pelo Decreto nº 344, de 30 
de junho de 2021;
CONSIDERANDO o registro da redução do número de casos positivos nos últimos dias, mas sem deixar de observar 
a taxa de ocupação considerável de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas pelo Novo Coronavírus;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam prorrogadas as medidas adotadas pelo Decreto Municipal n° 338, que visam conter a propagação do 
Novo Coronavírus (COVID-19), acrescidas das seguintes alterações:
I – O comércio em geral funcionará de segunda a sexta-feira até às 18h; sábado das 08h até 17h, permanecendo 

fechado aos domingos e feriados;
II – O comércio em shoppings e galerias, pátios e correlatos poderá funcionar de segunda a sábado das 10h às 22h, 
aos domingos e feriados das 14h às 20h;
III – As praças de alimentação localizadas em shoppings e galerias, pátios e correlatos poderão funcionar diariamente 
até às 22h, sem tolerância no horário previsto, permitindo o consumo de alimentos no local, devendo os estabelecimen-
tos obedecerem às medidas previstas no Protocolo Sanitário para Alimentos e Bebidas;
IV – Restaurantes, bares, pizzarias e similares poderão funcionar diariamente até 23h, sem tolerância no horário pre-
visto, permitindo o consumo de alimentos no local devendo os estabelecimentos obedecerem às medidas previstas no 
Protocolo Sanitário para Alimentos e Bebidas;
V – As padarias, lanchonetes, sorveterias, hamburguerias e similares poderão funcionar diariamente até 23h, com o 
consumo de alimentos no local, devendo obrigatoriamente observar às medidas previstas no Protocolo Sanitário para 
Alimentos e Bebidas;
VI – Fica permitida a entrada de crianças acompanhadas dos pais nos hipermercados, supermercados, mercados, 
mercearias, açougues, peixarias, lojas de conveniência e quitandas;
§ 1°. Quanto ao inciso VI deste artigo, as crianças a partir de 02 (dois) anos de idade fi cam obrigadas a usar máscaras, 
sendo os pais ou acompanhantes responsáveis por garantirem o cumprimento da norma.
§ 2º. Após o horário previsto nos incisos III, IV e V os comércios deverão atender somente com venda remota (delivery), 
fi cando proibido o consumo de alimentos e bebidas alcóolicas no local e a retirada dos mesmos no estabelecimento.
Art. 2º. Fica proibida a circulação e permanência de pessoas nas vias, bens e áreas públicas no período de meia-noite 
às 05h, exceto para comparecimento à consultas e exames, bem como aos locais de trabalho permitidos neste horário 
e as atividades de delivery.
Art. 3°. As medidas e datas estabelecidas por este Decreto poderão ser alteradas ou revogadas em decorrência de 
agravamento da pandemia no âmbito municipal.
Art. 4°. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator ao pagamento de multa por deixar de executar, 
difi cultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua 
disseminação, à preservação e à manutenção da saúde, de que tratam as Leis Municipais n.º 2.547/1992 (Código de 
Posturas Municipal) e n° 7.512/2021, bem como interdição do estabelecimento por 15 dias, e em caso de reincidência 
na cassação de alvará de funcionamento, sem prejuízo de eventual responsabilização pelo crime de infração de me-
dida sanitária preventiva de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 29/2021, de 09 de julho de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do pedido de inscrição da organização da sociedade civil denominada “ Obras Sociais Allan 
Kardec Paz e Amor” no Conselho Municipal de Assistência Social. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial seu artigo 1º, que dispõe sobre o 
caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de 
assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;   
Considerando o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que defi ne as ações continuadas de assistência social;  
Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de 
assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências
Considerando as normas da resolução Nº 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistência 
Social -, que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, 
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios Socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.  

Considerando a Resolução do CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipifi cação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;
Considerando a conformidade com sua Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de julho de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1o - Fica aprovado o pedido de inscrição da organização da sociedade civil denominada “Obras Sociais Allan Kar-
dec Paz e Amor” no Conselho Municipal de Assistência Social, em conformidade com o disposto na Resolução n.º 14, 
de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social. 
Art. 2o - Será promovida a ativação do cadastro da organização da sociedade civil “Obras Sociais Allan Kardec Paz e 
Amor” no Conselho Municipal de Assistência Social, com seu respectivo número de inscrição.  
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de julho de 2021.
Araxá – MG, 09 de julho de 2021. 

_______________________________
Maria Celeste de Paula Souza

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ/MG, torna público abertura Edital de Seleção dos Rep-
resentantes da Sociedade Civil para composição do Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá. O presente 
Edital dispõe sobre o processo eleitoral para a seleção e renovação dos membros da sociedade civil CMPC/Biênio 
2021-2022. Inscrições de 15/07/2021 a 22/07/2021. Edital disponível no site (http://fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/) 
Informações: 34 99313-0056. Cynthia Rocha Verçosa, Presidente - 15/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, realizada no dia 14 de julho 
de 2021, em primeira chamada  às 11:00, tendo obtido quórum inicial legal de nove conselheiros titulares (metade 
mais um) às 11:20 em segunda chamada compareceram virtualmente mais um conselheiro, obtendo quórum de dez 
conselheiros e a convidada Dra Danielle Oliveira Pinheiro, Assessora Jurídica do Município de Araxá, através de Plata-
forma Virtual - Google Meet, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: Leitura e Aprovação da programação 
do Edital de seleção dos representantes para composição do Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá para 
comporem o CMPC / Biênio 2021-2022 e votação das considerações trazidas pelo órgão gestor referente ao processo 
eleitoral devido o momento de pandemia para o Edital de seleção dos representantes da sociedade civil. A reunião 
virtual contou com a presença dos seguintes representantes da sociedade civil: eu Caio Ranieri, Conselheiro Titular 
do Segmento de Artes Cênicas (teatro) que secretariei a presente reunião, o Presidente Heleno Alves Resende, Con-
selheiro Titular do Segmento Literatura, a Vice Presidente Wanessa Borges Alves, Conselheira Titular do Segmento 
de Artes Cênicas (dança), o Conselheiro Suplente Wender Rafael Ferreira do  Segmento Música; os membros repre-
sentantes do Poder Público: a Conselheira Titular: Adelina Rezende de Menezes representante da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá, a Conselheira Titular Mirlane Lázara Deckers Conselheira representante da Secretaria de 
Ação e Promoção Social, a Conselheira Titular Sebastiana Barbosa C. Souza representantes da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas,  a Conselheira Suplente Fabiana Cristina da Silva Pereira  
da Secretaria da Fazenda, o Conselheiro Suplente Jaime Nascimento representante da Fundação Cultural Calmon 
Barreto de Araxá, a Conselheira Suellen Daiana Silva representante da Secretaria de Educação. O Presidente Hele-
no, pediu  a  Vice Presidente Wanessa Borges para ler as pautas da reunião, Wanessa leu a programação do Edital: 
Lançamento  do edital 15/07; Prazo para impugnação do edital 15/07 a 19/07; Mobilização, inscrição candidatos 15/07 
a 22/07; Publicação resultado preliminar da seleção de candidatos 26/07; Prazo pra recurso 26/07 a 28/07;Julgamento 
de recursos 30/07; Publicação do resultado dos recursos e resultado fi nal da seleção de candidatos 03/08; Mobili-

zação, Inscrição e votação de eleitores 03/08 a 09/08; Publicação do resultado fi nal da eleição 11/08; Homologação 
do resultado fi nal 13/08, o Presidente Heleno abriu a votação para a programação, a plenária foi unânime e aprovou 
a programação. Em seguida a Vice Presidente pediu para que a Dra Danielle Oliveira Pinheiro, Assessora Jurídica 
do Município de Araxá explanasse as considerações referentes ao Edital de processo eleitoral devido o momento de 
pandemia, para escolha dos representantes da sociedade civil para comporem o CMPC / Biênio 2021-2022.; Foi pon-
tuado pela mesma sobre a impossibilidade do item 5.1  do Edital aprovado na Plenária do dia 07/07/2021, uma vez que 
o Conselho não possui cadastro de representantes em assembleia setorial, o que impossibilitaria a votação, e daria 
margens para impugnação do Edital, informou ainda que não seria possível selecionar os eleitores através de portfólio, 
pois o site não foi programado para receber um arquivo dessa dimensão e além disso seria necessário o julgamento 
de cada eleitor. Salientou que a votação poderia ser realizada por artistas devidamente cadastrados no Cadastro Mu-
nicipal de Cultura ou por toda a população de Araxá, deixando a opção para que os conselheiros votassem de acordo 
com seu entendimento.
Esclareceu ainda que os candidatos precisam estar previamente cadastrados na Fundação Cultural Calmon Barreto 
de Araxá, conforme aptidão poderão concorrer a eleição. Para tanto, o eleitor poderá votar em apenas um segmento 
e candidato, após a inscrição no site informando seu nome completo, RG e CPF. O Presidente Heleno, deu início a 
votação das considerações trazidas pelo órgão gestor referente ao Edital,  sendo as mudanças aprovadas por 08 
conselheiros; eu Caio Ranieri, Conselheiro Titular do Segmento de Artes Cênicas (teatro) que secretariei a presente 
reunião, o Presidente Heleno Alves Resende, Conselheiro Titular do Segmento Literatura, o Conselheiro Suplente 
Wender Rafael Ferreira do  Segmento Música; os membros representantes do Poder Público: a Conselheira Titular: 
Adelina Rezende de Menezes representante da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, a Conselheira Titular 
Mirlane Lázara Deckers Conselheira representante da Secretaria de Ação e Promoção Social, a Conselheira Titular Se-
bastiana Barbosa C. Souza representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tec-
nológicas, o Conselheiro Suplente Jaime Nascimento representante da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, a 
Conselheira Suellen Daiana Silva representante da Secretaria de Educação e 02 votos a favor que a representatividade 
seja realizada por segmento, pelos representantes de cada segmento; a Conselheira Titular Wanessa Borges repre-
sentando Artes Cênicas (dança) e a Conselheira Suplente Fabiana Cristina da Silva Pereira  da Secretaria da Fazenda. 
O Presidente Heleno agradeceu o trabalho de todos os conselheiros nesse mandato e encerrou a reunião virtual, cuja 
transcrição está nesta ata por mim lavrada, e segue assinada por mim e todos os demais virtualmente presentes:

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.856.0023.001, localizado na RUA JAIRO FIUZA LEMOS, 150, Bairro SANTA RITA, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 
151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ANA LUCIA BATISTA ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.02.856.0343.001, 
localizado na RUA WALDEMAR GONÇALVES BORGES, 25, Bairro SANTA RITA, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 e 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
CARLOS DOS REIS ROSA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R3.03.351.0139.001, 
localizado na RUA IDELCIO JOSE RUFINO, 900, Bairro MANGABEIRAS III, nesta cidade, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 e 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CRISTIANE DE PAULA GOMES NEVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.04.168.0015.001, localizado na RUA ARGEU ALVES DA COSTA, 655, Bairro SILVERIA, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 
157 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
DALMIRA OLIVEIRA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.559.0298.001 
E 0310, localizado na RUA OTAVIO VITORIANO ROSA, 125 E 115, Bairro JARDIM EUROPA V, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao 
artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, EDUARDO AVELAR CORTES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.866.0078.001, localizado na RUA MARIA DE LOURDES MOREIRA, 330, Bairro SANTA RITA, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por in-
fração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
JOAO BATISTA MARQUES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.156.0012.001, 
localizado na RUA MARIA RITA DE JESUS, 10, Bairro PEDRO PEZUTTI, nesta cidade, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 37 E 216 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, JOEL ELIAS SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.021.0120.001, 
localizado na RUA JOSE ALVES BORGES, 370, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 e 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
LUIZ ANTONIO BORGES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.527.0072.001, 
localizado na RUA DONATILDES MARIA FERNANDES, 155, Bairro BELA VISTA, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 e 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.021.0132.001, localizado na RUA JOSE ALVES BORGES, 380, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, VANDERLEI DE DEUS VALERIANO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.263.0081.001, localizado na RUA SEBASTIAO MARIANO ALVES, 75, Bairro NOVO SAO GERALDO, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 46 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, VERONICE MARIA DE FRANÇA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.013.0096.001, localizado na RUA JOAO AUGUSTO DA SILVA, 280, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

Resolução n.º 37, 13 de julho de 2021.
Dispõe sobre a nova composição da Diretoria Executiva do Conselho Municipal do Idoso de Araxá-CMIA para o man-
dato do biênio 2021-2023.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela defi nição das políticas 
públicas de atendimento ao Idoso no Município de Araxá, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal n.º 3.492/1999, 
e nos artigos 20, 21 e 22, I e II, do Regimento Interno do CMIA, aprovado pela Resolução n.º 010/2019, de 16 de abril 
de 2019; 
CONSIDERANDO a renúncia ao cargo de Vice-Presidente do CMIA, pelo Sr. Carlos Alberto da Luz, eleito para o man-
dato do biênio 2021-2023; 
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMIA, em sessão ordinária realizada no dia 13 de julho de 2021, na 
qual foi eleito o novo conselheiro que irá compor a Diretoria Executiva do CMIA no período remanescente do mandato 
do biênio 2021-2023;
RESOLVE:
Art. 1º - A Diretoria Executiva do Conselho Municipal do Idoso de Araxá para o mandato do biênio 2021-2023 será 
composta pelos seguintes conselheiros titulares:
I. Presidente: José Humberto Gonçalves
II. Vice-Presidente:  Victor Hugo Gimenes Fraga
III. 1ª Secretária:  Wanessa Borges Alves
IV. 2º Secretário: Ermes Diolino Borges
Art. 2º- Fica revogada a Resolução n.º 31, de 11 de maio de 2021.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de julho 2021.
Araxá – MG, 13 de julho de 2021. 

José Humberto Gonçalves 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução n.º 39, 13 de julho de 2021.

Autoriza a ampliação de valor global referente a projeto em execução por organização da sociedade civil inscrita no 
CMIA, mediante repasses de recursos do FUNDIPI - Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso.
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 e órgão gestor do FUNDIPI- Fundo Municipal dos 
Direitos e Proteção do Idoso, no exercício de suas atribuições legais previstas nas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e 
n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso);
CONSIDERANDO o pedido formulado no Ofício nº 025/2021, da organização da sociedade civil “Obras Sociais Eurí-
pedes Barsanulfo”, concernente ao pedido de ampliação do valor do repasse do Termo de Fomento nº 002/FMI/2020;
CONSIDERANDO a manifestação favorável da Gestora do referido instrumento de parceria ao pedido formulado, 
através do Ofício nº 007/2021/LACR;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 55 e 57 da Lei federal n.º 13.019/2014 c/c artigos 62, I, “a” e “b”, e 63 do 
Decreto Municipal n.º 2.229/2016, que regulamenta o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração 
Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelecem a 
possibilidade de alterações nos planos de trabalho, inclusive com ampliação global de valores repassados ou alteração 
de metas pactuadas, mediante termo aditivo ou apostila ao plano de trabalho original;
CONSIDERANDO a justifi cativa apresentada pela organização da sociedade civil “Obras Sociais Eurípedes Barsanu-
lfo” para fundamentar a ampliação do valor global do repasse do Termo de Fomento nº 002/FMI/2020; 
CONSIDERANDO a decisão do plenário do CMIA, em sessão ordinária do dia 13 de julho de 2021, conforme respec-
tiva ata lavrada, 
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a transferência do valor de R$ 65.313,97 (sessenta e cinco mil, trezentos e treze reais, e 
noventa e sete centavos) dos recursos disponíveis no Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso a título de 
ampliação do valor global referente ao Termo de Fomento nº 002/FMI/2020, executado pela organização da sociedade 
civil “Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo”, conforme plano de trabalho e planilha de custos aprovados pelo Conselho 
Municipal do Idoso.    
Art. 2º- A instrumentalização do termo aditivo aprovado nesta Resolução será precedida de análise e manifestação do 
órgão de Controle Interno e de parecer da Procuradoria-Geral do Município, em conformidade com o disposto no artigo 
63, §§ 2º e 3º, do Decreto Municipal nº 2.229/2016.
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 13 de julho de 2021.

José Humberto Gonçalves 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cadastro de Dispensação de Retinóides
Cadastro de estabelecimentos farmacêuticos para comercialização/dispensação de medicamentos à base de sub-
stâncias retinóides de uso sistêmico (lista C2), em cumprimento às Portarias SVS/MS nº. 344 de 12/05/98 e nº. 06 de 
29/01/99.
Empresa: VELOSO FERRER LTDA. 
CNPJ: 16.910.606/0001-02

Endereço: AV. ANTONIO CARLOS, 32 - CENTRO.
Cadastro nº. 027/2021
Araxá (MG), 14 de julho de 2021.

Rosilene Aparecida Severo
Coordenadora de Vig. em  Saúde.


