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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

DECRETO Nº 815 - DE 08 DE ABRIL 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. THAISA CRISTINA SAN-

TOS MOLINARI ANTUNES, para o cargo em comissão de Asses-
sora de Infraestrutura – Nível 4, lotada na Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 11 de abril de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Inexigibilidade por Credenciamento 12.006/2021
Processo 227
Convocação. 

O Município de Araxá torna público, convocação dos 
sorteados no processo de Inexigibilidade por Credenciamento nº 
12.006/2021 com o seguinte objeto: Credenciamento individual de 
pessoa física especializada para prestação de serviços de transporte 
automotivo escolar rural e administrativo, com fornecimento de mão 
de obra (condutores) e veículos para atender a Secretaria Municipal de 
Educação. Como nas convocações anteriores não se atingiu o número 
de veículos automotores necessários para atender a demanda da Se-
cretaria de Educação conforme edital, ficam convocados os sorteados, 
sendo os 13 (treze) primeiros não compareceram, ficam convocados 
os 13 classificados na ordem subsequente: 14° JÚLIO CESAR DOS 
SANTOS; 15° CELIO HENRIQUE FONSECA; 16° LEANDRO 
RIBEIRO LARA;  17° LEANDRO DE ARAÚJO MOTA; 18° AN-
DRE LUIS FRANCO FERNANDES; 19° JOSÉ DOMINGOS DE 
OLIVEIRA;  20° WALTER LÚCIO DIONIZIO;  21° NATTAN FER-
NANDES DE JESUS SILVA; 22° CELIA DAS GRAÇAS DE FARIA 
SOARES; 23° UEMERSON VITOR BARBOSA; 24° HAMILTON 
GONÇALVES DE MELO;  25° RICARDO BORGES DUARTE; 26° 
JULIANO CARLOS RIBEIRO MARTINS; Os documentos de habi-
litação deverão ser apresentados nos dias 13, 18, 19, 20 e 25 de abril 
de 2022 das 08:00hrs as 11:00hrs e das 13:00hrs as 17:00hrs no local 
indicado no edital. 

Nathalie Isabela Kfuri da Silva
Membro titular da C.P.L

11/04/2022.

GABINETE DO PREFEITO

SETOR DE LICITAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico 09.053/2022. 
Processo 70/2022.  

O Município torna público a aquisição de soluções pa-
renterais de grande volume para abastecimento da Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas (UPA 24 horas) no atendimento à população 
usuária do SUS do Município de Araxá-MG, através da Secretaria 
Municipal de Saúde. Acolhimento das propostas 12/04/2022 à partir 

das 08:00 horas até 28/04/2022 às 08:30 horas; Abertura das Propos-
tas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 12/04/2022 
às 08:35 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital dispo-
nível nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 
12/04/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

08/04/2022.

O CIMPLA Consórcio Intermunicipal Multifinalitário 
do Planalto de Araxá – MG. 

Aviso de publicação de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2022. 

O CIMPLA comunica aos interessados que realiza-
rá Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
01/2022, destinado a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS 
E OUTROS PARA OS VEÍCULOS DO CIMPLA – CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE 
ARAXÁ, PARA SEREM ENTREGUES PARCELADAMENTE E 
CONFORME NECESSIDADE, DURANTE O ANO DE 2022, con-
forme previsto no edital e seus anexos. O edital na íntegra encontra-se 
a disposição dos interessados a partir de 13/04/2022 no e-mail licita-
cao@cimpla.com.br ou ampla.araxa@gmail.com partir das 08h00min 
às 11h00min e das 13h00mim às 17h00min. Demais informações pelo 
telefone 34.3662 3637. 

Araxá-MG, 11/04/2022

MAURA ASSUNÇÃO DE MELO PONTES
PRESIDENTE - CIMPLA.

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

O CIMPLA Consórcio Intermunicipal Multifinalitário 
do Planalto de Araxá – MG. 

Aviso de Licitação

Chamamento Público na modalidade CREDENCIA-
MENTO nº 002/2022

INEXIBILIDADE 003/2022

O CIMPLA comunica aos interessados que realizará 
Processo Licitatório na modalidade CREDENCIAMENTO de nº 
02/2022, que tem por objeto: O CREDENCIAMENTO DE EMPRE-
SAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE-
CIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGI-
NAIS DE FÁBRICA, INCLUSIVE, TRANSPORTE SUSPENSO 
POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, PRODUTOS, SER-
VIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, BORRACHARIA, 
SOLDAGEM, TORNEARIA, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, 
PINTURA, LAVAGEM, ESTOFAGEM, ALINHAMENTO, BA-
LANCEAMENTO, PARA A FROTA DOS ENTES CONSORCIA-
DOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO 
DO PLANALTO DE ARAXA – CIMPLA. O edital estará disponível 
a partir do dia 13 de abril de 2022. A entrega dos envelopes de ha-
bilitação jurídica iniciara no dia 28 de abril de 2022 das 08:00hs às 
11h00min e das 13h00mim às 17h00min. O edital na íntegra encontra 
a disposição dos interessados pelos e-mail ampla.araxa@gmail.com e 
licitacao@cimpla.com.br 

Araxá-MG, 11/04/2022. 

MAURA ASSUNÇÃO DE MELO PONTES
Presidente do CIMPLA.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA 014/2022

Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente 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 pen-
são por morte, vitalícia, a LUIZ ANTONIO FERREIRA, cônjuge, 
inscrito no CPF 581.789.296-00, dependente de MARIA REGINA 
DA SILVA FERREIRA inscrita no CPF sob o nº 630.067.666-87 e no 
órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Ação e Promoção So-
cial 008.000.005 – CANTINA, sob a matrícula 98247, no cargo efe-
tivo de AUXILIAR DE COZINHA, nível/grau 001/002, falecida em 
01/12/2021, com vencimentos, na data do óbito, de R$1.253,60(hum 
mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), devendo 
perceber, o beneficiário, o valor correspondente a 100% (cem por cen-
to) do total do benefício, com reajuste de acordo com os índices do 
RGPS, com efeitos, inclusive financeiros, retroativos a 28/01/2022, 
data do requerimento.

Araxá/MG, 16 de fevereiro de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 015/2022

Dispõe sobre exclusão de pensionista e reversão de 
quota parte de Pensão.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 
de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 2003, ex-
tingue a quota parte da pensão de STHER DIAS DAMICO, em razão 
da perda da qualidade de segurado ocorrido em 30/01/2022, de acordo 
com o artigo 16, I e IV da Lei Municipal nº 7.090/2016, e com a cer-
tidão de nascimento registrada sob a matrícula 0508720155 2001 1 
00116 269 0127191 88, da pensão do ex-servidor HEBER DAMICO, 
Processo 04.007/2021 e Portaria 052/2021, de 21/07/2021, em razão 
de ter atingido a idade limite, revertendo a quota parte da pensão em 
favor da beneficiária remanescente, CACILDA APARECIDA DIAS 
DAMICO, com fundamento no artigo 57, §1º da Lei Municipal nº 
7.090/2016, devendo esta perceber 100% (cem por cento) do total dos 
proventos, a partir de 31/01/2022.

Araxá/MG, 03 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA 016/2022

Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Idade por 
motivo de falecimento de beneficiário.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 
7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 
2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 06/11/2020 
de acordo com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2020 
4 00071 149 0041101 52, datada de 12/01/2022, a Aposentadoria por 
Idade de ADERI ILIDIO, cujo nome nas certidões de nascimento e 
óbito consta como ARDERE ILIDIO, CPF 262.641.376-34, conce-
dida mediante o Processo de nº 01.007/2000, através da Portaria nº 
031/2000, datada de 27/07/2000, retificada pela Portaria nº 077/2004, 
datada de 27/05/2004.

Araxá/MG, 03 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 017/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e 
no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, 
concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos 
integrais e reajuste com paridade, nos termos do artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, ao servidor AMA-
RILDO COLLENGHI, inscrito no CPF sob o nº 434.292.036-00 e no 
órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.001 
– FUNDEB, sob a matrícula 95886, no cargo efetivo de PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/17D2, com efeitos re-
troativos a 01/03/2022.

Araxá/MG, 10 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 018/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição.
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O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 
2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, concede 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, 
calculados com base na média aritmética de suas contribuições e rea-
juste de acordo com os índices do RGPS, nos termos do artigo 40, §1º, 
III, “a” e §5º da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 41/2003 c/c art. 27 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora 
CLELISLEY ALVES GREGORI DA COSTA, inscrita no CPF sob o 
nº 947.255.006-15 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de 
Educação 013.000.001 – FUNDEB – Escola Municipal Dom Pixote, 
sob a matrícula 96675, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/17B2, com efeitos retroativos a 
01/03/2022.

Araxá/MG, 10 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 019/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 
2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, concede 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e 
reajuste com paridade, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitu-
cional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, 
à servidora IRENE TEODORA DOS REIS, inscrita no CPF sob o 
nº 603.739.466-00 e no órgão de sua lotação FCCB – FUNDAÇÃO 
CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, sob a matrícula 
08, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS/TECELÃ, nível/
grau 001/03, com efeitos retroativos a 01/03/2022.

Araxá/MG, 10 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 020/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 
2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, concede 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais 
e reajuste com paridade, nos termos do artigo 6º da Emenda Consti-
tucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora IRIS ELIANA 
ALVES, inscrita no CPF sob o nº 828.659.146-15 e no órgão de sua 
lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.001 – FUNDEB, 
sob a matrícula 95879, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/18D2, com efeitos retroativos a 
01/03/2022.

Araxá/MG, 10 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 021/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Pre-
vidência Municipal 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 Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com pro-
ventos integrais e reajuste com paridade, nos termos do artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora 
VALERIA MARIA GUIMARÃES CASTRO, inscrita no CPF sob o 
nº 555.187.296-34 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal 
de Educação 013.000.001 – FUNDEB – Escola Municipal Dona Ga-
briela, sob a matrícula 95133, no cargo efetivo de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/18E2, com efeitos retroati-
vos a 01/03/2022.

Araxá/MG, 10 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 022/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria Compulsó-
ria.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 
2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, concede 
Aposentadoria Compulsória, com proventos proporcionais e reajuste 
de acordo com os índices do RGPS, nos termos do art. 40, §1º, II 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 88/2015 
c/c art. 26 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora IBRANTINA 
MARIA CRISTINO, inscrita no CPF sob o nº 262.471.196-15 e no 
órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.004 
– FUNDEB, sob a matrícula 97229, no cargo efetivo de PROFESSOR 
DE ADJUNTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, nível/grau PAEI/1A, a 
partir de 13/01/2022, com efeitos financeiros retroativos a 01/02/2022.

Araxá/MG, 14 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 023/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
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dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e 
no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, 
concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais cal-
culados com base na média aritmética de suas contribuições e reajuste 
de acordo com os índices do RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 
c/c art. 32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, ao servidor AIRES ALOI-
SIO VELASCO, inscrito no CPF sob o nº 248.820.546-04 e no órgão 
de sua lotação Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 020.000.014 
– Limpeza de Bueiros, sob a matrícula 97625, no cargo efetivo de 
AUXILIAR DE SERVIÇO I, nível/grau 001/001, com efeitos retroa-
tivos a 01/03/2022.

Araxá/MG, 14 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 024/2022

Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Pre-
vidência Municipal 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, temporária, até completar 21 anos, idade limite 
do benefício, a NICOLY COSTA FLORENTINO, filha menor de 
21 anos, inscrita no CPF 131.897.586-70, dependente de JUSSARA 
COSTA inscrita no CPF sob o nº 657.809.736-87 e no órgão de sua 
lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.001 – FUNDEB, 
sob a matrícula 97457, no cargo efetivo de PROFESSOR ADJUN-
TO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, nível/grau PAEI/13A, falecida em 
10/10/2021, com vencimentos, na data do óbito, de R$2.009,19(dois 
mil e nove reais e dezenove centavos), devendo perceber, a beneficiá-
ria, o valor correspondente a 100% (cem por cento) do total do bene-
fício, com reajuste de acordo com os índices do RGPS, com efeitos, 
inclusive financeiros, retroativos a 16/11/2021, data do requerimento.

Araxá/MG, 14 de março de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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, ADRIANO CARLOS 
CEARENSE, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.IS.08.001.0084.001, localizado na AVN SARA VÉRAS 
MATARIM, 110, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR I, 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, ADRIANO ROSA 
DA SILVA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.R2.02.829.0030.001, localizado na RUA JULIANO 
ALVES PEREIRA, 30, Bairro PEP-10, nesta cidade, por se encon-
trar 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 46 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, AGOSTINHO 
OLEGARIO - ESPOLIO, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 1.R2.02.046.0258.001, localizado na RUA 
CHICO PORFIRIO, 98, 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 IPD-
SA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência so-
bre notificação por infração ao artigo 46 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, AGOSTINHO OLE-
GARIO - ESPOLIO, sem qualificação, proprietário do terreno com 
Inscrição Municipal: 1.R2.02.056.0201.001, localizado na RUA TIA 
NICA, 365, 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 Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Munici-
pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, ALESSANDRO DA
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CUNHA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.R2.09.003.0186.001, localizado na RUA JOSE GE-
RALDO RIBEIRO, 45, Bairro FENICIA, 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 IPD-
SA, 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 25 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 Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciên-
cia 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 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, ANTONIO BER-
NARDINO DE SOUZA, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 3.R2.02.619.0120.001, localizado na RUA 
WELLINGTON LEMOS, 300, Bairro PAO DE AÇUCAR, 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 46 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, ANTONIO MARCOS 
PINHEIRO BARROS, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 1.R2.03.570.0248.001, localizado na RUA 
GASPAR JOSE DE AVILA, 225, 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, 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, ATANAGILDO CORTES 
JUNIOR, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.C2.05.055.0273.001, localizado na AVN PREFEITO 
ARACELY DE PAULA, 1675, Bairro CENTRO, 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 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, BALTAZAR SILVA, 
sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
2.R3.04.256.0155.001, localizado na TRV SANTA CRUZ, 1420, 
Bairro FERTIZA, 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 46 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, CARLOS HUMBERTO 
DOS SANTOS, sem qualificação, proprietário do terreno com Ins-
crição Municipal: 3.R2.02.756.0031.001, localizado na RUA JOSE 
GONÇALVES, 35, Bairro CINCINATO DE AVILA, 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 Munici-
pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, COPA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sem qualificação, proprietário 
do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.288.0096.001, 0108, 
localizado na RUA HONORIO DE PAIVA ABREU, 430, 440, Bair-
ro SOLARIS, 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 arti-
go 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, COPA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sem qualificação, proprietário 
do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.289.0265.001 localiza-
do na RUA BELCHIOLINA MARIA RIOS, 475, Bairro SOLA-
RIS, 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, EMIRENA DE AGUIAR 
AVILA - ESPOLIO, sem qualificação, proprietário do terreno com 
Inscrição Municipal: 1.R2.02.058.0233.001 E 0194, localizado 
na RUA CLARIMUNDO BATISTA DA COSTA, LOTE 8 E 9,
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Bairro SÃO PEDRO, 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, EUROPA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sem qualificação, proprietário 
do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.514.0132.001, localiza-
do na RUA MARIA MARTA ALVES, 35, Bairro JARDIM EURO-
PA, 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 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, JAIRO MOREIRA 
E MARA M CARDOSO, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 2.E1.07.026.0525.001, localizado na RUA 
FRANCISCO CAVALINI, Bairro BARREIRO, 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 20 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, JAIRO MOREIRA 
E YARA M.CARDOSO, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 2.E1.07.026.0525.001, localizado na RUA 
FRANCISCO CAVALINI, LOTE 7, Bairro BARREIRO, 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 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, JOAO EVANGELINO 
DA SILVA - ESPÓLIO, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 2.R3.04.256.0360.003, localizado na TRV 
SANTA CRUZ, 140 A 170, Bairro FERTIZA, 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 so-
bre notificação por infração ao artigo 46 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, JOSE DE ASSIS DE 
OLIVEIRA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscri-
ção Municipal: 1.R1.04.278.0081.001, localizado na RUA DULCE 
MASCARENHAS TORRES, 45, Bairro LEDA BARCELOS, nes-
ta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no pra-
zo 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 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, JOSE DOMINGOS 
RESENDE, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 2.R3.04.256.0500.001, localizado na AVN ARAFER-
TIL, 1530, Bairro FERTIZA, 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 46 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, JOSE HUMBERTO 
LIMA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Mu-
nicipal: 3.R2.02.697.0195.001, localizado na RUA DAS GARÇAS, 
515, Bairro CINCINATO DE AVILA, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a par-
tir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça 
Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre notifi-
cação por infração ao artigo 46 E 37 do mencionado Código, a que 
responde, e a apresentar defesa.

Fundação Cultural
Calmon Barreto

PORTARIA 014 – de 11 de abril de 2022.

Designa servidores para comporem a Comissão Per-
manente de Licitação.

        A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL 
CALMON BARRETO DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições le-
gais e constitucionais, de acordo com o estatuto da entidade; 

      
 RESOLVE:
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         Art. 1º - Ficam designados, nos termos da Lei nº 
8.666/93, os servidores abaixo relacionados para comporem a Comis-
são Permanente de Licitação – CPL:

I – Presidente: Henrique Natal Vieira

II – Membros: Domingos Sávio de Brito e Sandra Lucia 
Teixeira Araújo;

III – Suplentes: Gisele Jesus de Souza, Thamires Jane Va-
leriano e Viviane Aparecida Rosa.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cificamente a Portaria 001 de 13 de janeiro de 2022, entrando esta 
Portaria em vigor na data de sua publicação.

Araxá-MG, 11 de abril de 2022.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

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

PORTARIA 015 de 11 de abril de 2022.

Designa Servidores para desempenharem funções nos 
processos licitatórios sob modalidade pregão no âmbito da Fun-
dação Calmon Barreto de Araxá, e dá outras providencias.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL 
CALMON BARRETO DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições le-
gais e constitucionais, de acordo com o estatuto da entidade; 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado, o servidor Gabriel dos Reis Rosa 
para exercer a função de Pregoeiro Oficial, atuando nas licitações sob 
a modalidade Pregão, nos formatos Presencial e Eletrônico, para as 
atribuições de bens e serviços no âmbito da Fundação Cultural Cal-

mon Barreto de Araxá, obedecidas as normas legais em vigor.

Art. 2º - Ficam designados os servidores para comporem 
a Equipe de apoio para atuarem nas licitações sob a modalidade Pre-
gão, nos formatos Presencial e Eletrônico, para as aquisições de bens 
e serviços no âmbito da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, 
obedecidas as normas legais em vigor:

I – Domingos Sávio de Brito
II – Maria Trindade C R Goulart 
III – Adelina Rezende de Menezes
IV – Karen Lara Guimarães 
V – Henrique Natal Vieira 
VI – Keyla Barbosa Machado 

Art. 3º - A equipe de apoio atuará com o número mínimo 
de 03 (três) membros, sendo os membros da equipe de apoio indica-
dos individualmente em cada um dos procedimentos de licitação, sen-
do responsáveis pelas atividades pertinentes ao processo, assinando 
junto com o pregoeiro e os demais presentes.

Art. 4º - O pregoeiro Oficial, poderá convocar qualquer 
servidor da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, ou servidor 
para cooperação técnica da Prefeitura Municipal de Araxá, com a fi-
nalidade de assessora-lo nos certames de caráter específico, ou que 
julgar necessário.

Art. 5º - Os procedimentos licitatórios serão realizados 
na sala de reunião da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cificamente a Portaria 024 de 11 de fevereiro de 2021, entrando esta 
Portaria em vigor na data de sua publicação. 

Araxá-MG, 11 de abril de 2022.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto
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