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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 693 - DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, alterada pela Lei Municipal nº 7.520/2021, e a Lei Muni-
cipal nº 7.694/2021, DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada a Sra. LUCELENE DOS REIS 
SANTOS, do cargo em comissão de Assessora de Auxílio à Epide-
miologia – Nível 5, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de fevereiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 694 - DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, alterada pela Lei Municipal nº 7.520/2021, e a Lei Muni-
cipal nº 7.694/2021, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Sra. MICHELA MARY FLA-
VIO GONÇALVES, para o cargo em comissão de Assessora de Au-
xílio à Epidemiologia – Nível 5, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo seus efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 695 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, alterada pela Lei Municipal nº 7.520/2021, e a Lei Muni-
cipal nº 7.694/2021, DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada a Sra. SARA VERÇOSA, do 
cargo em comissão de Diretora de Gestão de Estoque da Farmácia 
Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de março de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 696 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-

ções legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, alterada pela Lei Municipal nº 7.520/2021, e a Lei Muni-
cipal nº 7.694/2021, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Sra. MARIANA RESENDE 
MELO, para o cargo em comissão de Diretora de Gestão de Estoque 
da Farmácia Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de março de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

Resolução nº 13, de 25 de fevereiro de 2022.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo da suspensão 
temporária de visitas em entidades asilares, e as medidas de pre-
venção, monitoramento e controle das infecções causadas pela 
COVID-19 e outros surtos virais, a serem adotadas nas Institui-
ções de Longa Permanência de Idosos (ILPI’s) e Moradias Cole-
tivas.  

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na 
qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas definições de po-
líticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, 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 (Es-
tatuto do Idoso) e n.º 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso).

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mun-
dial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pela COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pela COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 65 da Lei Com-
plementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações, em 
razão dos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme De-
creto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida 
epidemia;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 614, de 05 de janei-
ro de 2022, prorrogou o prazo do Estado de Calamidade Pública no 
Município de Araxá em decorrência da pandemia de Covid-19 até 31 
de março de 2022; 

CONSIDERANDO que apesar do avanço na vacinação 
da grande parcela da população, mas com a proliferação da nova va-
riante da Covid-19, a Ômicron, e da epidemia de gripe, causada pelo 
vírus influenza H3N2, e outras possíveis cepas subsiste a necessidade 
de adoção ou manutenção de medidas emergenciais de enfrentamento 
estabelecidas com base nos indicadores epidemiológicos e de capaci-
dade assistencial; 

CONSIDERANDO o registro do aumento do número de 
casos positivos nas últimas semanas, inclusive com aumento da taxa 
de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas 
pela COVID-19; 

CONSIDERANDO a possibilidade de aumento de casos 
positivados após o período de Carnaval, inclusive com a possibilidade 
do aumento da taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de 
pessoas acometidas pela COVID-19; 

CONSIDERANDO o dever do Conselho Municipal do 
Idoso de Araxá de zelar pelos direitos fundamentais da pessoa idosa, 
dentre os quais destacam-se o direito à saúde e à dignidade humana, 
conforme o disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, e no 
artigo 15 da Lei Federal n.º10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); 

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho 
Municipal do Idoso em sessão extraordinária do dia 24/02/2022, con-
forme respectiva ata lavrada. 

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogam-se, por 15 (quinze) dias corridos, as 
visitas de não residentes e a realização de atividades com grupos de 
idosos ou com a presença de público externo nas entidades que man-
têm atendimento tipificado como institucionalização de longa perma-
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nência para idosos inscritas no Conselho Municipal do Idoso de Ara-
xá, na modalidade asilar ou moradia coletiva, com fundamento nos 
artigos 48 a 63 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).  
  

Art. 2º - Prorrogam-se, por 15 (quinze) dias corridos, as 
medidas de prevenção, monitoramento e controle das infecções cau-
sadas pela COVID-19 e outros surtos virais dispostos nos artigos 03 a 
13, da Resolução CMIA nº 02, de 11 de janeiro de 2022.

Art. 3º - As instituições de longa permanência e as mora-
dias coletivas, devem cumprir toda e qualquer política estipulada pelo 
Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Minas Gerais e do 
Município de Araxá, assim como pelas Vigilâncias Epidemiológica e 
Sanitária de Araxá.

Art. 4º - As organizações que descumprirem as determi-
nações desta Resolução, poderão sofrer sanções mediante instauração 
de procedimento administrativo pela autoridade competente do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) ou pelo Ministério Público, a requeri-
mento deste Conselho, nos termos dos artigos 59 a 68 da Lei federal 
n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sem prejuízo de outras medidas 
judiciais cabíveis. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 24/02/2022.

Araxá – MG, 25 de fevereiro de 2022.

Victor Hugo Gimenes Fraga
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Preside em Exercício do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

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

Resolução nº 14, de 25 de fevereiro de 2022.

Dispõe sobre a manutenção da suspensão temporária 
das atividades coletivas nos projetos custeados com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI), e 
autorização de atendimentos individuais psicossociais durante a 
suspensão temporária das atividades dos projetos executados por 
organizações da sociedade civil inscritas no Conselho Municipal 
do Idoso de Araxá.  

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na 
qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas definições de po-
líticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, 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 (Es-
tatuto do Idoso) e n.º 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso).

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mun-
dial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pela COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pela COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 65 da Lei Com-
plementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações, em 

razão dos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme De-
creto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida 
epidemia;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 614, de 05 de janei-
ro de 2022, prorrogou o prazo do Estado de Calamidade Pública no 
Município de Araxá em decorrência da pandemia de Covid-19 até 31 
de março de 2022; 

CONSIDERANDO que apesar do avanço na vacinação 
da grande parcela da população, mas com a proliferação da nova va-
riante da Covid-19, a Ômicron, e da epidemia de gripe, causada pelo 
vírus influenza H3N2, e outras possíveis cepas subsiste a necessidade 
de adoção ou manutenção de medidas emergenciais de enfrentamento 
estabelecidas com base nos indicadores epidemiológicos e de capaci-
dade assistencial; 

CONSIDERANDO o registro do aumento do número de 
casos positivos nas últimas semanas, inclusive com aumento da taxa 
de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas 
pela COVID-19; 

CONSIDERANDO a possibilidade de aumento de casos 
positivados após o período de Carnaval, inclusive com a possibilidade 
do aumento da taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de 
pessoas acometidas pela COVID-19; 

CONSIDERANDO o dever do Conselho Municipal do 
Idoso de Araxá de zelar pelos direitos fundamentais da pessoa idosa, 
dentre os quais destacam-se o direito à saúde e à dignidade humana, 
conforme o disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, e no 
artigo 15 da Lei Federal n.º10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); 

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho 
Municipal do Idoso em sessão extraordinária do dia 24/02/2022, con-
forme respectiva ata lavrada. 

RESOLVE:

Art. 1º - PERMANECEM suspensas, conforme Resolu-
ções  CMIA  04/2022 e 06/2022, as atividades coletivas presenciais, 
que são desenvolvidas nos projetos custeados mediante transferência 
de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso 
(FUNDIPI), e executados por organizações da sociedade civil inscri-
tas no Conselho Municipal do Idoso de Araxá, conforme termos de fo-
mento celebrados com a Administração Municipal, com a finalidade 
de prevenção ao contágio, uma vez que diminuirá o fluxo de pessoas 
dentro de cada instituição.

Parágrafo primeiro: As organizações da sociedade civil 
deverão dentro de sua realidade promover meios para a manutenção 
do vínculo com o público idoso, ofertando-lhes atividades remotas, 
quando possível, sem prejudicar à execução do projeto, cumprindo-se 
as metas e os objetivos propostos.

Parágrafo segundo: As instituições referidas no artigo 
1º deverão solicitar ao gestor da parceria alterações nos planos de 
trabalho aprovados e em execução nos seus respectivos termos de fo-
mento, desde que sejam solicitadas de forma fundamentada e não haja 
modificação do objeto da parceria pactuado, na forma do artigo 62, 
II, alíneas “a”, “b” e “c”, e artigo 57 da Lei federal n.º 13.019/2014.  

Art. 2º - Ficam autorizados os atendimentos presenciais 
PSICOSSOCIAIS de forma individualizados, onde os mesmos deverão 
cumprir toda e qualquer política estipulada pelo Ministério da Saúde,
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pela Secretaria Estadual de Minas Gerais e do Município de Araxá, 
assim como pelas Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária de Araxá. 

Art. 3º - As entidades de atendimento ao idoso que des-
cumprirem as determinações desta Resolução poderão sofrer sanções 
mediante instauração de procedimento administrativo pela autoridade 
competente do Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelo Ministério Pú-
blico, a requerimento deste Conselho, nos termos dos artigos 59 a 68 
da Lei federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sem prejuízo de 

outras medidas judiciais cabíveis. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 24/02/2022.

Araxá – MG, 25 de fevereiro de 2022.

Victor Hugo Gimenes Fraga
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Preside em Exercício do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, ADAILSON CARLOS 
BRAGA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.IS.08.077.0360.001, localizado na RUA UBALDINA 
VIEIRA MENDES, 175, Bairro MAX NEUMANN 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 Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Có-
digo, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Muni-
cipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, ALESSANDRO 
DA CUNHA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscri-
ção Municipal: 3.R2.09.003.0186.001, localizado na RUA JOSE 
GERALDO RIBEIRO, 45, Bairro FENICIA, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Có-
digo, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, ALONSO GOMES DE 
MAGALHAES, sem qualificação, proprietário do terreno com Ins-
crição Municipal: 1.R1.03.505.0052.001, localizado na RUA CLE-
LIA ALVES GREGORI, 50, Bairro JARDIM EUROPA, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar 
ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do menciona-
do Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Munici-

pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, ALUIZIO BARROSO 
DOS SANTOS FILHO, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 1.r2.03.311.0198.001, localizado na RUA 
MARIA DE LOURDES MENDES PAULA, 55, Bairro MANGA-
BEIRAS, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sa-
bido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, 
Centro, a fim de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo 
46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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 qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.R2.02.852.0120.001, localizado na RUA SERGIA DA 
CUNHA VASCONCELOS, 320, Bairro SANTA RITA, nesta cida-
de, 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 Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar 
ciência sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencio-
nado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, ANTONIO FRANCISCO 
DA SILVA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.R2.01.173.0402.001, localizado na RUA CURITIBA, 
ENTRE OS Nº 330 E 360, Bairro SÃO 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 Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Có-
digo, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, CESAR GONÇALVES 
DE MEDEIROS, sem qualificação, proprietário do terreno com Ins-
crição Municipal: 1.R2.03.005.0088.001, E 0100, localizado na RUA



PÁGINA | 5 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEGUNDA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

ANTONIO FERREIRA GUIMARAES, 135, 125, Bairro GUIMA-
RAES, 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 fim 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 Sustentá-
vel 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, CLEITON NUNES DA 
SILVA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Mu-
nicipal: 3.IS.08.081.0012.001, localizado na RUA ANTONIO RI-
BEIRO DE CARVALHO, 100, Bairro MAX NEUMANN 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 Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar 
ciência sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencio-
nado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Munici-
pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, CLERIO MARCOS 
MECEDO GONCALVES, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 3.IS.08.077.0240.001, localizado na RUA 
UBALDINA VIEIRA MENDES, 275, Bairro MAX NEUMANN 
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, compa-
recer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim 
de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, ELISIO PEIXOTO DE 
CASTRO GOMES, sem qualificação, proprietário do terreno com 
Inscrição Municipal: 1.R2.02.046.0174.002, localizado na RUA PA-
DRE ANCHIETA, 555, APTO, Bairro VILA RICA, 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 Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre notificação por infração ao artigo 216 do mencionado Código, 
a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, FREDERICO AUGUSTO 
HONORATO SANTOS, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 3.R2.03.251.0096.001, localizado na RUA 
YPY BARBOSA, 195, Bairro VEREDAS DA CIDADE, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar 
ciência sobre notificação por infração ao artigo 216 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Munici-
pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, HILDA BATISTA DE 
OLIVEIRA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.R2.02.582.0400.001, localizado na RUA ARNALDO 
FRANÇA, 15, Bairro NOVO SÃO 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 IPD-
SA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Có-
digo, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, INCORPORADORA PA-
RANA EIRELI, sem qualificação, proprietário do terreno com Ins-
crição Municipal: 1.R2.03.518.0228.001, localizado na RUA CAR-
LOS LUCIO DE AVILA, 120, 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, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Có-
digo, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, IRINEU PIO GERALDO, 
sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.080.0308.001, localizado na RUA JOSE VAZ DA SILVA, 
733, Bairro SANTO ANTONIO, 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 Co-
ronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre autuação 
por infração ao artigo 46 do mencionado Código, a que responde, e a 
apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, JOSE BERNARDES DE 
FARIA FILHO - ESPÓLIO, sem qualificação, proprietário do ter-
reno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.395.0175.001, localizado na 
RUA JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA, 15, Bairro JARDIM EU-
ROPA, 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 Adolpho, nº 33, Centro, 
a fim de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo 151 E 
37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sus-
tentável 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, JOSE HE-
LIO GERMANO, sem qualificação, proprietário do terreno com 
Inscrição Municipal: 3.C2.02.168.0178.001, localizado na RUA 
ANTONIO AFONSO VALE, 330, Bairro URCIANO LEMOS, 
nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para,
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no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a 
fim de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo 20 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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 DE CARVALHO 
DUARTE, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.R2.01.030.0105.001, localizado na RUA PAUL HAR-
RIS, 85, Bairro JOAO RIBEIRO, 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 
Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre notificação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, 
e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, MARIA CANDIDA GOU-
VEIA BORGES, sem qualificação, proprietário do terreno com Ins-
crição Municipal: 2.R1.07.044.0209.001, localizado na AVN DIO-
MEDES GENTIL DOS SANTOS, 815, Bairro BARREIRINHO, 
nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, compare-
cer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim 
de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Munici-

pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, MARIA JULIA DE 
OLIVEIRA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.R2.02.353.0120.001, localizado na RUA ANTONIO 
MARTINS FERREIRA, 10, Bairro ANA PINTO DE ALMEIDA, 
nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, compare-
cer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim 
de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel 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, NAYARA DE ARAUJO 
RIBEIRO, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.IS.03.474.0189.002, localizado na RUA MAURILIO 
MOREIRA DA SILVA, 85B, Bairro MANGABEIRAS IV, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar 
ciência sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencio-
nado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sus-
tentável 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, ONEIDA MA-
RIANO ALVES ARAUJO, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 1.R2.04.313.0151.001, localizado na RUA 
PERDIZES, 78, Bairro CENTRO, 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 Co-
ronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre autuação 
por infração ao artigo 157do mencionado Código, a que responde, e 
a apresentar defesa.
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