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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
DECRETO Nº 491   -   DE 08 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que mencio-

na.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 5.612/2009, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado o Sr. MARCOS DE ALMEIDA PINHEI-
RO, do cargo em comissão de Supervisor de Controle e Análise de 
Estatística de Trânsito, lotado na Assessoria de Trânsito e Transporte – 
ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública;

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 08 de outubro de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 492   -   DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que mencio-
na.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 5.612/2009, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Sra. NATALIA CAROLINE CASTRO 
FARIA, para o cargo em comissão de Supervisor de Controle e 
Análise de Estatística de Trânsito, lotado na Assessoria de Trânsito e 
Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública;

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 15 de outubro de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 493   -   DE 08 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que mencio-

na.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 7.488/2021, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada a pedido, a Sra. LILIAN CRISTINA 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor de Informações para 
Projetos Habitacionais – Nível 4, lotada na Secretaria Municipal de 
Ação Social.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 494   -   DE 08 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que mencio-

na.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 7.488/2021, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o Sr. VICTOR HUGO BARBOSA, para o 
cargo em comissão de Assessor de Informações para Projetos Habita-
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cionais – Nível 4, lotado na Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos a partir de 04 de outubro de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Retificação
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 6/2021
Pregão Eletrônico n.º 037/2021
Processo licitatório Nº 061/2021 do SEPLAG – MG

Fica retificada a publicação realizada no Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Araxá-MG, seção: 9, no dia 14/10/2021, página 3, 
acrescentando o valor total de R$ 4.899.726,00 sendo este o valor final 
a ser contratado no processo de Adesão. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
15/10/2021.

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

DECRETO Nº 496 - DE 15 DE OUTUBRO DE 2021
Autoriza a retomada das aulas 100% na forma presencial no 
Município de Araxá e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribui-
ção 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 feverei-
ro de 2020;

CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 
de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo entendimento de que os 
municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para 
combater o Novo Coronavírus (COVID-19), como isolamento social, 
fechamento do comércio e outras restrições;

CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequa-
ções nas ações do Poder Público Municipal com o objetivo de preven-
ção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 
fim 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 fins 
de direito, no Município de Araxá, em razão dos impactos socioeconô-
micos e financeiros 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 nas últimas semanas, mas sem deixar de observar a taxa de 
ocupação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas 
pelo Novo Coronavírus;

DECRETA:
Art. 1º. As redes municipal e privada de ensino poderão retomar as 

atividades 100% na forma presencial não obrigatória, a partir do dia 
18 de outubro de 2021, desde que sejam obedecidos os seguintes 
critérios:

I – nas salas de aula e no refeitório, o distanciamento entre uma 
carteira e outra não deve ser inferior a 60 centímetros;

II – as escolas deverão criar um “mapa de lugares” ou “mapa de 
carteiras” para assegurar que os alunos ocupem lugares fixos para 
assistirem às aulas;

III – suspender o uso de armário compartilhado, caso exista;
IV – as salas de aulas, mesas e carteiras deverão ser higienizadas 

após o término de cada turno de aula;
V – preferencialmente, os alunos não devem mudar de sala de 

aula; o professor fará o deslocamento até o alunato;
VI – é facultado aos pais decidir se os filhos participarão das aulas 

de forma presencial nas unidades de ensino;
VII – as escolas ficam obrigadas a ofertar o conteúdo das aulas de 

forma remota para atender aos alunos cujos pais não autorizem o 
retorno presencial às atividades escolares;

VIII – as unidades escolares continuam obrigadas a manter o 
protocolo de biossegurança atualizado junto ao Setor de Vigilância 
Sanitária.

Parágrafo único – nas unidades de ensino públicas e privadas, a 
ocupação de 100% da classe escolar fica condicionada ao tamanho das 
salas de aula, obedecendo ao distanciamento previsto no inciso I deste 
artigo.

Art. 2º.  Fica autorizada a realização de eventos corporativos, 
festivos e sociais em salões de eventos, casas de festas, chácaras, 
ranchos e correlatos, bem como leilões presenciais sem limitação de 
público, desde que os estabelecimentos/organizadores apresentem 
previamente o protocolo de biossegurança para aprovação da Vigilân-
cia Sanitária e, ainda:

I – exijam do público participante o comprovante de vacinação ou 
foto, com Carteira de Identidade - RG, para os maiores de 12 (doze) 
anos, observando aqueles já contemplados pela faixa etária de vacina-
ção da Secretaria Municipal de Saúde comprovando, ao menos, a 
imunização da 1ª dose da vacina anti-covid;

II – obedeça às normas da Lei nº 6.342 de 13 de março de 2013 
(Lei que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do 
sossego público);

Art. 3º.  Fica permitido à rede hoteleira ocupar 100% da sua 
capacidade de hospedagem, desde que o estabelecimento apresente o 
Protocolo de Biossegurança para aprovação da Vigilância Sanitária.

Art. 4º. Fica autorizado aos restaurantes, bares, pizzarias, lancho-
netes, sorveterias, hamburguerias e similares o funcionamento diário 
sem restrição de horário, devendo os estabelecimentos:

I – obedecerem ao distanciamento mínimo de 60 centímetros entre 
as cadeiras de uma mesa e outra;

II – apresentarem Protocolo de Biossegurança para aprovação da 
Vigilância Sanitária;

III – obedecerem às normas da Lei nº 6.342 de 13 de março de 
2013 (Lei que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do 
sossego público);

Art. 5º. Fica autorizada a organização e realização de excursões 
com finalidade econômica e de lazer e turismo, com 100% da ocupa-
ção dos ônibus e obedecendo ao Protocolo de Biossegurança que 
deverá ser apresentado à Vigilância Sanitária e, ainda:

I – os responsáveis pela empresa de transporte e os organizadores 
da excursão deverão exigir dos passageiros o comprovante de vacina-
ção ou foto, com Carteira de Identidade - RG, para os maiores de 12 
(doze) anos, observando aqueles já contemplados pela faixa etária de 
vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, comprovando ao menos, 
a imunização da 1ª dose da vacina anti-covid;

Art. 6º. Os ônibus do transporte público urbano poderão transpor-
tar passageiros em pé, até o limite de capacidade previsto pela legisla-
ção para o veículo, desde que todos obedeçam às determinações 
previstas no Protocolo de Biossegurança que deverá ser apresentado à 
Vigilância Sanitária.

Art. 7º. Ficam permitidas as vendas de ingressos e ocupação de 
público nas arquibancadas do Estádio Municipal Fausto Alvim obede-
cendo a capacidade estabelecida pelas autoridades de segurança 
pública.

I – os organizadores do evento esportivo deverão exigir do 
público/torcedor o comprovante de vacinação ou foto, com Carteira de 
Identidade - RG, para os maiores de 12 (doze) anos, observando 
aqueles já contemplados pela faixa etária de vacinação da Secretaria 
Municipal de Saúde, comprovando ao menos, a imunização da 1ª dose 
da vacina anti-covid;

Art. 8º. As saunas localizadas em clubes, hotéis, pousadas e 
correlatos poderão funcionar diariamente obedecendo o limite da 
capacidade para o local, desde que obedeça ao Protocolo de Biossegu-
rança que deverá ser apresentado à Vigilância Sanitária e, ainda, exija 
do frequentador a apresentação do comprovante de vacinação ou foto,
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PORTARIA 071/2021
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte - Vitalícia

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Munici-
pal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 
contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de conformidade 
com o disposto art. 40, §7º, II, e §8º, da CF/88, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, 
vitalícia, a ANGELA MARIA DA SILVA, companheira, inscrita no 
CPF 657.803.616-49, dependente de HELIO DE ASSIS COUTINHO 
CAMPOS inscrito no CPF sob o nº 755.910.906-30 e no órgão de sua 
lotação Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania 
004.001.000 – VIGILANTE, sob a matrícula 96306, no cargo efetivo 
de Auxiliar de Serviço I, nível/grau 001/001, falecido em 15/10/2018, 
com efeitos retroativos a 26/11/2020, data do requerimento, com valor 
inicial de R$1.389,00(hum mil e trezentos e oitenta e nove reais), 
correspondente ao total dos proventos a que teria direito o servidor em 
atividade na data do seu falecimento, art. 40, §7ª e 3º, CF/88, reajusta-
dos de acordo com os índices do RGPS.

Araxá/MG, 21 de setembro de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

ARAXÁ

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

PORTARIA 072/2021
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contri-

buição.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Munici-
pal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 
contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 
da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, concede Aposenta-
doria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste 
com paridade, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 

47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, à servido-
ra SONIA MARLI PEREIRA ARAUJO, inscrita no CPF sob o nº 
361.820.526-00 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de 
Saúde 015.002.006 – UNILESTE, sob a matrícula 95436, no cargo 
efetivo de efetivo de TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE I, nível/grau 
001/31A, com efeitos retroativos a 20/09/2021.

Araxá/MG, 21 de setembro de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

ARAXÁ

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

PORTARIA 073/2021
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Tempo de Serviço 

por motivo de falecimento de beneficiário.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Munici-
pal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 
contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de 
julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 2003, extingue, por 
motivo de falecimento ocorrido em 03/09/2021 de acordo com a 
certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2021 4 00073 155 
0041913 52, datada de 08/09/2021, a Aposentadoria por Tempo de 
Serviço de SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA, CPF 361.446.816-
-04, concedida mediante o Processo de nº 03.012/98, através da 
Portaria nº 037/98, datada de 04 de agosto de 1998, retificada pela 
Portaria nº 100/2004, datada de 02 de junho de 2004.

Araxá/MG, 24 de setembro de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

ARAXÁ

com Carteira de Identidade - RG, para os maiores de 12 (doze) anos, 
observando aqueles já contemplados pela faixa etária de vacinação da 
Secretaria Municipal de Saúde, comprovando ao menos, a imunização 
da 1ª dose da vacina anti-covid;

Art. 9º Continua obrigatório o uso de máscara facial, de preferên-
cia não profissional, durante o deslocamento de pessoas pelos bens 
públicos do Município e para o atendimento em estabelecimentos com 
funcionamento autorizado, em especial, para:

I - uso de meios de transporte público ou privado de passageiros;
II - desempenho de atividades laborais em ambientes compartilha-

dos, nos setores público e privado;
Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, e em conformi-

dade com o disposto no art. 99 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, que institui o Código Civil, consideram-se bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como ruas, praças e estradas;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados 
a serviço ou estabelecimento da administração pública, inclusive os de 
suas autarquias e fundações.

Art. 10º. As deliberações definidas neste decreto podem ser 
revistas a qualquer momento caso haja alteração da estrutura do 
serviço público de Saúde do Município, bem como diante do quadro 
evolutivo do contágio e acometimento da população local.

Art. 11º.  A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o 
infrator ao pagamento de multa por deixar de executar, dificultar ou 
opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das 
doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à manu-
tenção da saúde, de que tratam as Leis Municipais n.º 2.547/1992 
(Código de Posturas Municipal) e n° 7.512/2021, bem como interdi-
ção 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 medida sanitária preventi-
va de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, Código Penal.

Art. 11º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE 
ARAXÁ/MG

Aviso Suspensão de Licitação Presencial nº 08.004/2021

Objeto: Contratação de empresa para locação de decoração e 
iluminação natalina incluindo o fornecimento de material, mão de 
obra, transporte, manutenção e desmontagem na cidade de Araxá/MG. 

Fica suspenso processo licitatório em epígrafe para readequação 
técnica do edital. Em momento oportuno será designada nova data de 
abertura para o certame. Informações: (34)99313-0056. 

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente
15/10/2021.
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