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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

1. DO EMPREGO PÚBLICO
1.1. Este Processo Seletivo destina-se ao preenchimento
do emprego público, por tempo indeterminado, constante do item
1.2 deste edital, com vagas existentes, das que vagarem ou as que
forem criadas dentro do prazo de sua validade.
1.2. O emprego público, o total de vagas, as vagas destinadas para ampla concorrência, as vagas reservadas para pessoas com
deficiência – PCD, os salários (R$), a jornada semanal de trabalho
(horas) e os requisitos exigidos são os estabelecidos na tabela que
segue:
Vagas
reservadas
Total Vagas para
Emprego
para pessoas
de
ampla
Salário base
Público
com
vagas concorrência
deficiência
(PCD)
Agente de
Combate às
Endemias

20

18

2

Requisitos
Exigidos

Ensino Médio
Completo
R$1.750,00 (conforme Lei
Federal nº
13.595/2018)

Jornada
Semanal de
Trabalho
(horas)

40h

1.3. O salário do emprego público tem como base o mês
de fevereiro de 2022.
1.4. Os candidatos admitidos estarão sujeitos ao regime
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e demais normas aplicáveis.

SECRETARIA DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO
E CADASTRO DE RESERVA
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais,
por meio da Comissão de Acompanhamento e Avaliação nomeada
pela Portaria nº 02/2022, na forma prevista no artigo 37, inciso IX,
da Constituição Federal e regida de acordo com a Lei 8.436/2015, Lei
Federal e demais Leis pertinentes, torna público o Edital nº. 001/2022

1.5. Todo candidato contratado deverá prestar serviços
dentro do horário estabelecido pela Prefeitura de Araxá.
1.6. É de responsabilidade da Prefeitura de Araxá a
convocação dos candidatos classificados neste Processo Seletivo, em
número estritamente ao necessário, de acordo com as suas necessidades
e disponibilidade orçamentária, não havendo a obrigatoriedade de
aproveitamento de todos os candidatos aprovados.
1.7. As atribuições a serem exercidas no emprego público
deste Processo Seletivo encontram-se no Anexo I, deste Edital.
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2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Processo Seletivo Público será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será organizado pela
Comissão nomeada pela Portaria nº 002/2022. O presente Processo
Seletivo Público será regido pelas instruções especiais constantes do
presente Edital, elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipais vigentes e pelas normas cabíveis que
vierem a surgir.
2.2. O Processo Seletivo Público compreenderá a aplicação de Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório.
2.3. As provas serão realizadas na cidade de Araxá/MG,
por definição conjunta da Prefeitura Municipal de Araxá e da Comissão de Avaliação.
2.4. O edital completo e respectivas retificações serão publicados no site do município www.araxa.mg.gov.br , conforme lei
municipal específica.
2.5. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste PROCESSO SELETIVO PÚBLICO serão o site do município de Araxá –
MG: www.araxa.mg.gov.br , conforme lei municipal específica.
2.6. É de inteira responsabilidade do candidato,
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Processo Seletivo Público e a divulgação desses
documentos através do site e demais meios oficiais. Toda menção a
horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília.
2.7. O Processo Seletivo ora instituído será conduzido
por uma Comissão de Seleção, composta por 04 (quatro) membros,
nomeada pelo Prefeito Municipal de Araxá (MG), com poderes especiais para:
2.7.1. Promover a divulgação deste edital;
2.7.2. Receber as inscrições e a documentação exigida;
2.7.3. Designar Comissão Especial de Avaliação, quando
houver necessidade, para acompanhar e divulgar os resultados, obedecidas as condições aqui especificadas.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser realizada de 05.05.2022 a
06.05.2022, das 08:00h às 17:00h exclusivamente na Sede da Secretária Municipal de Saúde. No momento da inscrição o candidato
deverá apresentar um documento de identificação com foto, nos
termos do item 8.4.2.
3.2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita
aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas
neste Edital e previstas em lei, sobre as quais o candidato não poderá
alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3.3. Ao efetivar a sua inscrição neste Processo Seletivo, o
candidato manifesta plena ciência quanto à divulgação de seus dados
(nome, data de nascimento, condição de deficiente, se for o caso, notas, resultados, classificações, dentre outros) em editais, comunicados
e resultados no decorrer deste Processo Seletivo, tendo em vista que
essas informações são necessárias ao cumprimento do princípio da
publicidade dos atos do Certame. Neste sentido, não caberão reclamações posteriores relativas à divulgação dos dados, ficando o candidato
ciente de que as informações deste Processo Seletivo possivelmente
poderão ser encontradas na internet, por meio de mecanismos de busca.
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3.4. Para se inscrever, o candidato deverá atender a todos
os requisitos exigidos para o emprego público, conforme estabelecido
no item 1.2 deste Edital e quando da assinatura do Contrato comprovar:
3.4.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das
prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais
disposições de lei, no caso de estrangeiros, ou cidadão português a
quem tenha sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo
Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972;
3.4.2. ter, no mínimo 18 anos de idade;
3.4.3. quando do sexo masculino, estar em dia com as
obrigações militares;
3.4.4. ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
3.4.5. estar com o CPF regularizado;
3.4.6. não registrar antecedentes criminais;
3.4.7. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego público, comprovada em exame médico admissional;
3.4.8. não ter sofrido – quando do exercício de cargo ou
função pública (federal, estadual ou municipal) – demissão a bem do
serviço público, por justa causa ou possuir quaisquer penalidades, inclusive por meio de processo administrativo ou disciplinar;
3.4.9. comprovar ter exercido efetivamente a condição de
jurado por meio da entrega da correspondente certidão (somente se o
candidato declarou essa condição em sua ficha de inscrição e que tenha sido beneficiado por este critério de desempate para este Processo
Seletivo);
3.4.10. estar ciente de que a Prefeitura de Araxá poderá
(se julgar necessário) solicitar a entrega de outros documentos.
3.5. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição.
3.6. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou,
ainda, que não satisfaça a todas as condições e requisitos estabelecidos neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência,
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado/classificado e que o fato seja constatado posteriormente.
3.7. Para inscrever-se, o candidato deverá durante o período de inscrições:
3.7.1. Ler, na íntegra, este Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
3.7.2. Preencher o formulário de inscrição na Sede da Secretária Municipal de Saúde
4. DO CANDIDATO QUE NÃO SEJA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA, MAS QUE NECESSITE DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA.
4.1. O candidato que não se declarar deficiente, mas que
necessitar de condição especial para a realização da prova – no período de inscrições – deverá:
4.1.1. acessar a Sede da Secretária Municipal de Saúde
4.1.2. durante o preenchimento da ficha de inscrição, es-
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pecificar os recursos/condições especiais de que necessita, seguindo
as instruções ali indicadas.
5. DA CANDIDATA LACTANTE
5.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a
realização da prova objetiva, a candidata lactante deverá levar um
acompanhante, maior de idade, devidamente documentado, que ficará em local reservado para tal finalidade e que será responsável pela
criança.
5.2. A Prefeitura de Araxá não se responsabiliza pela
criança no caso de a candidata não levar o acompanhante, podendo,
inclusive, ocasionar a sua eliminação deste Processo Seletivo.
5.3. No momento da amamentação, a candidata será
acompanhada por uma fiscal, sem a presença do responsável pela
criança e sem o material da prova objetiva.
5.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação
à duração da prova objetiva dessa candidata.
5.5. Excetuada a situação prevista no item 5.1. deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante,
inclusive criança, nas dependências do local de realização da prova
objetiva, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato
neste Processo Seletivo.
6. DA INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE PESSOA
COM DEFICIÊNCIA (PCD)
6.1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar
se as atribuições do emprego público especificadas no Anexo I deste
Edital são compatíveis com a sua deficiência.
6.2. O candidato que se julgar amparado pelo disposto
no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, na Lei Federal n°
7.853/1989, regulamentada pelo Decreto Federal n° 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 9.508/2018 e suas alterações, concorrerá
– sob sua inteira responsabilidade – à(s) vaga(s) disponível (is) e à(s)
vaga(s) que vier (em) a ser reservada(s) a candidatos com deficiência
e das que vierem a existir dentro do prazo de validade deste Processo
Seletivo.
6.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios não permanentes.
6.4. As pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas nos termos
do artigo 3º, do Decreto Estadual nº 59.591/2013, e do artigo 2º, da
Lei Complementar Estadual nº 683/92.
6.5. Para concorrer como pessoa com deficiência, o candidato deverá, no período de inscrições:
6.5.1. especificar, na ficha de inscrição, no campo “Deficiência”, a condição de deficiente, informando o CID, observando o
disposto no item 6.3, deste Edital;
6.5.2. O candidato com deficiência auditiva: deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:
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necessidade deverá constar no parecer do médico especialista, bem
como deverá ser informada na ficha de inscrição.
6.5.3. O candidato com deficiência física: deverá indicar,
obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:
6.5.3.1. mobiliário adaptado;
respostas.

6.5.3.2. auxílio no manuseio da prova e transcrição de

6.5.4. O candidato que - no período de inscrições - não
declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas não cumprir os
dispositivos mencionados neste edital, não será considerado candidato com deficiência, para fins deste Certame e/ou não terá atendidas/
providenciadas as condições especiais para a realização das provas.
6.5.5. Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor recurso em
favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado.
6.5.6. A solicitação de prova especial e/ou de condições
especiais para prestar/realizar as provas será analisada com base no
laudo médico enviado pelo candidato diretamente à Secretária Municipal de Saúde/Zoonoses. O atendimento às condições especiais
solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade
do pedido.
6.5.7. A não observância, pelo candidato, de quaisquer
das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito de participar como pessoa com deficiência.
6.5.8. A divulgação da relação prévia contendo deferimentos e indeferimentos relativos às solicitações de inscrição como
pessoa com deficiência e/ou relativos às solicitações especiais para
prestar/realizar a prova será publicada no site www.araxa.mg.gov.br
6.5.9. O candidato com deficiência aprovado, convocado
e que escolher vaga na sessão de escolha, será submetido à perícia
médica, realizada pela Prefeitura de Araxá, por ocasião da realização
do exame admissional, que objetivará comprovar se a deficiência se
enquadra nos termos do item 6.3, deste Capítulo , e a verificação da
compatibilidade da sua deficiência com o exercício das atribuições
do emprego ou necessidade de equipamentos apropriados para seu
exercício.
6.5.10. O candidato com deficiência convocado deverá,
na data agendada para a perícia médica, comparecer com exames laboratoriais que comprovem a deficiência.
6.5.11. A perícia médica será realizada nos termos da legislação pertinente.
6.5.12. A prefeitura de Araxá, por meio de Termo de Notificação, agendará para o candidato com deficiência a perícia médica,
no momento da sessão de escolha da vaga.
6.5.13. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato na
perícia médica, na avaliação psicológica e no exame médico admissional, sem prévia comunicação e justificativa.

6.5.2.1. autorização para utilização de aparelho auditivo.

7. DA PROVA

6.5.2.2. Se o candidato utilizar aparelho auditivo, essa

7.1. Este Processo Seletivo constará da seguinte fase e
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prova:
DISCIPLINA QUANTIDADES
PESO TOTAL
/CONTEÚDO DE QUESTÕES
Língua
05
2,0
10
Portuguesa
Noções de
05
2,0
10
Informática
Agente de
Atualidades e
Combate ás
Conhecimentos
05
2,0
10
Endemias
Gerais
(ACE)
Legislação de
Saúde e
05
2,0
10
Conhecimentos
Específicos
TOTAL
20
40
CARGOS

7.2. A prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato,
bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de
informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do
emprego público.
7.3. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada questão, sendo apenas uma alternativa correta. Será elaborada de acordo com o conteúdo programático estabelecido no Anexo III deste Edital:
7.4. A prova objetiva terá duração de 02 (duas) horas.
7.5. Para a prestação da prova deverão ser observados,
também, os Capítulos VIII e IX deste Edital.
8. DA PRESTAÇÃO DA PROVA
MG.

8.1. A prova objetiva será aplicada na cidade de Araxá/

8.2. A convocação para a realização da prova deverá ser
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a
ser publicado no site www.araxa.mg.gov.br e disponibilizado, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
8.3. O candidato somente poderá realizar a prova na data,
horário, turma, sala e local constantes do Edital de Convocação a ser
publicado oficialmente no site www.araxa.mg.gov.br não podendo
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

8.4.4. O candidato que não apresentar um dos do item
6.4.2., deste Edital ou aquele não fará a prova, sendo considerado
ausente e eliminado deste Processo Seletivo.
8.4.5. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos
citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer
outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada.
8.5. Recomenda-se, ainda, que o candidato:
8.5.1. leve garrafa ou utensílio para acondicionamento de
água (à vista de que os bebedouros somente poderão ser acionados
para enchimento dessa(e) garrafa/utensílio).
8.6. Não será admitido no local de prova o candidato que
se apresentar após o fechamento dos portões.
8.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
aplicação de prova fora do local, sala, turma, data e horário preestabelecido.
8.8. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local
de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8.9. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova.
8.10. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a
aplicação da prova objetiva em virtude de afastamento, por qualquer
motivo, de candidato da sala ou local dessa prova.
8.11. São de responsabilidade do candidato a verificação e
a conferência do material entregue pela Prefeitura para a realização da
prova, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais.
8.12. Durante a prova não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/
ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido
pela Prefeitura, utilização de protetor auricular, de boné, de gorro, de
chapéu, de óculos de sol, de relógio (de qualquer tipo), de telefone
celular ou qualquer equipamento eletrônico de comunicação ou de
gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato.
8.13. O candidato que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico deverá antes do início da prova:

8.4. O candidato deverá comparecer ao local designado
para a prova, constante do Edital de Convocação, munido de:
rente;

8.4.1. caneta de tinta preta ou azul de material transpa-

8.4.2. documento de identificação em uma das seguintes
formas: original de um dos seguintes documentos de identificação:
Cédula de Identidade (RG), ou Registro de Identificação Civil (RIC),
ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou Carteira Nacional de Habilitação
com foto, ou Passaporte, ou Carteiras de Identidade expedidas pelas
Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE;
8.4.3. Somente será admitido no local/prédio de prova o
candidato que apresentar um dos documentos discriminados na alínea
do item 6.4.2., deste Edital, desde que permita, com clareza.
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8.13.1 desligá-lo;
8.13.2. retirar sua bateria (se possível);
8.13.3. acondicioná-lo embaixo de sua carteira (ou em
local a ser indicado pelo fiscal) durante todo o tempo de realização
da prova;
8.13.4. colocar, também, nessa embalagem, os eventuais
pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, relógio de qualquer
tipo, protetor auricular etc.);
8.13.5. esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de prova dentro dessa
embalagem lacrada e embaixo de sua carteira (ou em local a ser indicado pelo fiscal);
2

8.13.6. os aparelhos eletrônicos deverão permanecer des-
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ligados e lacrados, bem como com seus alarmes desabilitados, até a
saída do candidato do prédio de aplicação de prova.

reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

8.13.7. A Prefeitura, objetivando garantir a lisura e idoneidade deste Processo Seletivo – o que é de interesse público e, em
especial, dos próprios candidatos, bem como a sua autenticidade –
poderá solicitar aos candidatos a assinatura na lista de presença.

8.18. O horário efetivo de início da prova objetiva será
definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.

8.14. Será excluído deste Processo Seletivo o candidato
que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
8.14.1. não comparecer à prova ou quaisquer eventos deste Processo Seletivo conforme convocação publicada no site www.
araxa.mg.gov.br .
8.14.2. apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou
do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
8.14.3. não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital;
8.14.4. ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal ou sem a autorização do responsável pela aplicação e/ou a qualquer tempo, portando a
folha de respostas e/ou caderno de prova;
8.14.5. estiver, no local de prova, portando, após o seu
início, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados, que não tenha atendido as alíneas deste
Edital;
8.14.6. for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo
uso de material não permitido para a realização da prova;
8.14.7. utilizar meios ilícitos para a realização da prova;
8.14.8. não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pelo fiscal;
8.14.9. estiver portando armas de qualquer espécie, ainda
que possua o respectivo porte ou autorização;
8.14.10. durante o processo, não atender a quaisquer das
disposições estabelecidas neste Edital;
lhos;

8.14.11. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

8.14.12. agir com incorreção ou descortesia para com
qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova;
8.14.13. retirar-se definitivamente do local da prova objetiva antes de decorrido o tempo mínimo de 60 minutos de permanência, a contar do efetivo início dessa prova e/ou sem autorização
expressa do responsável por essa aplicação;
8.15. O candidato deverá observar, total e atentamente, o
disposto neste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
8.16. A confirmação da data, horário e informação sobre o
local e sala, para a realização da prova objetiva, deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado oficialmente no site www.araxa.mg.gov.br
8.17. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem direito à

8.19. O candidato somente poderá retirar-se da sala de
aplicação da prova objetiva depois de transcorrido o tempo mínimo
de 60 minutos do efetivo início dessa prova, levando consigo somente
o material fornecido para conferência da prova realizada.
8.20. No ato da realização da prova objetiva, o candidato
receberá a folha de respostas e o caderno de questões.
8.20.1. O candidato deverá observar, total e atentamente,
os termos das instruções contidas na capa do caderno de questões e
na folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
8.20.2. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha
de respostas por erro do candidato.
8.20.3. O candidato deverá transcrever as respostas, para
a folha de respostas, com caneta de tinta preta/azul, bem como assinar
no campo apropriado.
8.20.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
8.20.5. Na folha de respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura do
candidato sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do mesmo.
8.20.6. Após o término do prazo previsto para a duração
da prova objetiva não será concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a
folha de respostas e/ou para seu rascunho de gabarito.
8.20.7. Deverão permanecer em cada uma das salas de
prova os 03 (três) últimos candidatos, até que o último deles entregue
sua prova. Esses candidatos – após a assinatura do respectivo termo
– deverão sair juntos da sala de prova.
8.20.8. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto
para publicação no site www.araxa.mg.gov.br na página deste Processo Seletivo.
9. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA E DA
HABILITAÇÃO
9.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a
40,00 (quarenta) pontos.
9.2. Será considerado habilitado, na prova objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 pontos e não zerar em
nenhum dos subgrupos dessa prova.
9.3. Será(rão) eliminado(s) deste Processo Seletivo:
9.3.1. o candidato ausente na prova objetiva;
9.3.2. o candidato não habilitado na prova objetiva nos
termos do que dispõe o item 8.2 deste Edital.
10. DA PONTUAÇÃO FINAL
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10.1. A pontuação final do candidato habilitado corresponderá à nota obtida na prova objetiva.
11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
11.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
11.2. Na hipótese de igualdade na pontuação final, serão
aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate adiante definidos:
11.2.1. com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos
da Lei Federal nº 10.741/03 (art. 27, § único), entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
11.2.2. que obtiver maior número de acertos nas questões
de Conhecimentos Específicos;
11.2.3. que obtiver maior número de acertos nas questões
de Língua Portuguesa;
11.2.4. que obtiver maior número de acertos nas questões
de atualidades e conhecimentos gerais;
11.2.5. que obtiver maior número de acertos nas questões
de Noções de Informática;
anos;

11.2.6. mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60

11.2.7. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio
na presença dos candidatos envolvidos.
11.3. Os candidatos classificados serão enumerados em
duas listas, sendo:
11.3.1. lista de classificação geral: contendo todos os classificados, inclusive os candidatos com deficiência
11.3.2. lista de classificação especial: contendo somente
os candidatos com deficiência.
11.3.3. Não ocorrendo inscrição ou classificação de candidatos com deficiência, neste Processo Seletivo, será elaborada somente a Lista de Classificação Geral.
12. DOS RECURSOS
12.1. O prazo para interposição de recurso será de 02
(dois) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à data da
divulgação ou do fato que lhe deu origem.
12.1.1. Para interposição de recursos relativos aos eventos elencados neste Edital, o candidato deverá protocolar a sua interposição de recursos diretamente na Secretaria de Saúde no setor de
Zoonoses,
12.1.2. Os eventos passíveis de recurso são os seguintes:
12.1.2.1. ao indeferimento de solicitação de inscrição
como pessoa com deficiência;
12.1.2.2. ao indeferimento de solicitação de condições especiais para a realização da prova;
12.1.2.3. ao gabarito da prova objetiva;
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12.1.2.4. aos resultados da prova;
12.1.2.5. à classificação prévia.

12.1.3. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail, ou qualquer outro meio além
do previsto neste Edital, ou, ainda, fora do prazo estabelecido neste
Edital.
12.1.4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova
objetiva, o mesmo deverá ser elaborado de forma individualizada, ou
seja 1 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Comissão.
12.1.5. O respectivo edital, contendo o deferimento ou o
indeferimento de recurso(s) interposto(s):
12.1.6. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise de recursos interpostos, ou em função de erro material
constatado, e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, a prova
objetiva será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.
12.1.7. No caso de recurso interposto dentro das especificações deste Edital, poderá haver, eventualmente, alteração de nota,
habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma
nota e/ou classificação superior ou inferior, bem como poderá ocorrer
a habilitação ou a desclassificação de candidatos.
12.1.8. A pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
12.1.9. No caso de recurso em pendência à época da realização de algum evento deste Processo Seletivo, o candidato poderá
participar condicionalmente do seguinte.
12.1.10. A Comissão Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais.
12.1.11. O recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento.
12.1.12. Quando da publicação do resultado da prova objetiva: será disponibilizado o espelho da folha de respostas.
12.1.13. O respectivo espelho ficará disponível durante o
período para interposição de recurso relativo a esse evento.
12.1.14. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso
e/ou recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.
12.1.15. Somente serão considerados os recursos interpostos para o evento a que se referem e no prazo estipulado, não sendo
aceitos, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento
diverso daquele em andamento.
12.1.16. O candidato que não interpuser recurso no prazo
mencionado neste Edital será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
12.1.17. A interposição de recursos não obsta o regular
andamento deste Processo Seletivo.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. A Prefeitura de Araxá por meio da Secretaria de Recursos Humanos reserva-se o direito de proceder às convocações em
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número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e as vagas existentes, durante
o período de validade deste Processo Seletivo.
13.2. Os candidatos aprovados e classificados serão convocados pelo DOMA por meio do site www.araxa.mg.gov.br , seguida
rigorosamente a Ordem de Classificação Final.
13.3. apresentando o dia, local e horário para comparecimento dos candidatos será publicada com o mínimo de 03 (três) dias
úteis de antecedência.
13.4. Quando do preenchimento das vagas, o candidato
com deficiência, integrante da Lista Especial, será chamado alternadamente e proporcionalmente, em relação à Lista Geral de candidatos,
sendo tal, calculada pelo total de vagas oferecidas, dividido pelo total
de vagas reservadas, nos termos das legislações municipal e federal
vigentes.
13.5. O candidato não poderá alegar desconhecimento da
publicação da convocação, sendo de sua responsabilidade acompanhar durante toda a validade do Certame, as publicações no site www.
araxa.mg.gov.br .
13.6. Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar toda a documentação solicitada pelo departamento de Recursos
Humanos.
13.7. Certificado de conclusão do Curso Introdutório
para Agente de Combate às Endemias disponível no site: https://
avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=29 ou comprovante de inscrição sendo que o candidato prazo improrogavel
de 45 dias para conclusão do curso sob de ter o contrato recindido
nos termos da Lei Federal nº 13.595/2018.
DÃO

14. DA AVALIAÇÃO ADMISSIONAL PARA APTI-

14.1. A avaliação admissional para aptidão tem por objetivo avaliar o estado de saúde física e mental do candidato, o qual deverá apresentar capacidade laborativa para o desempenho do respectivo
cargo ou função a ser exercida, não podendo apresentar patologia/
psicopatologia que possa vir a resultar em prejuízo à saúde do candidato ou incapacidade e inaptidão para o exercício de suas funções,
conforme Decreto n° 21.276, de 16 de julho de 2014.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições deste
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e
nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.
15.2. É de inteira responsabilidade do candidato,
acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Processo Seletivo, que venham a ser feitas no site
oficial da Prefeitura www.araxa.mg.gov.br , não sendo aceita a alegação de desconhecimento das normas deste Certame.
15.3. Motivará a eliminação do candidato deste Processo
Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou nas
instruções constantes em outros editais e/ou na(s) prova(s), bem como
o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação da(s) prova(s).
15.4. A inexatidão das informações e/ou irregularidades
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e/ou falsidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer
tempo, em especial por ocasião da assinatura do Contrato, acarretarão
a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
15.5. Caberá ao Secretário da pasta de Recursos Humanos
ou SMS a homologação deste Processo Seletivo.
15.6. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de
2 (dois) ano, contados da data da publicação da homologação, prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério da Administração.
15.7. As informações sobre o presente Processo Seletivo
serão postadas no site www.araxa.mg.gov.br
15.8. Para fins deste Processo Seletivo, o candidato deverá manter atualizado seu endereço eletrônico (e-mail) e demais dados
cadastrais:
15.9. A Prefeitura de Araxá não se responsabiliza por
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de endereço de e-mail e
demais dados cadastrais não atualizados.
15.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância que será
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no site da Prefeitura
www.araxa.mg.gov.br e, disponibilizado, subsidiariamente, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
15.11. A Prefeitura se exime das despesas decorrentes
de viagens, deslocamentos e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer das fases deste Processo Seletivo, bem como da
responsabilidade sobre materiais e/ou documentos eventualmente esquecidos e/ou danificados nos locais da(s) prova(s).
15.12. O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições estabelecidas neste Edital, implicará
em sua eliminação deste Processo Seletivo.
15.13. Decorridos 90 dias da data da publicação da homologação deste Processo Seletivo e não caracterizando qualquer óbice,
é facultado o descarte dos registros escritos, mantendo-se, porém, pelo
prazo de validade deste Processo Seletivo, os registros eletrônicos.
15.14. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a
qualquer tempo, a Prefeitura de Araxá podera anular a inscrição, prova ou contratação do candidato, se verificadas falsidades de declaração ou irregularidade neste Certame.
15.15. A legislação com entrada em vigor após a data de
publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objeto de
avaliação da(s) prova(s) neste Processo Seletivo.
15.16. A Prefeitura de Araxá não emitirá Declaração de
Aprovação neste Processo Seletivo, sendo a própria publicação da
classificação final no site da Prefeitura www.araxa.mg.gov.br e a disponibilização, documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
15.17. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais,
referentes à realização deste Processo Seletivo, serão publicados no
site da Prefeitura www.araxa.mg.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.
15.18. Toda menção a horário neste Edital e em outros
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atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília – DF.
15.19. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão.
15.20. O candidato que recusar a contratação será considerado desistente.
16. Fazem parte integrante deste Edital:
16.1. Anexo I – Das atribuições do emprego público;
16.2. Anexo II – Do conteúdo programático;
16.3. Anexo III – Cronograma do processo seletiv
16.4. Anexo IV – Cronograma do processo seletiv;
ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – LEI 11.350/2006
Vistoriar residências, imóveis, depósitos, terrenos baldios, áreas verdes e estabelecimentos comerciais em busca de focos
de endemias. Realizar inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e
telhados, entre outros pontos dos imóveis. Aplicar produtos larvicidas. Orientar quanto à prevenção, sinais e sintomas e tratamento de
endemias. Realizar recenseamento de animais. Executar o plano de
combate aos vetores: dengue, leishmaniose, chagas, esquistossomose, entre outros que se façam necessários. Realizar identificações e
eliminações de focos e/ou criadouros de vetores em imóveis. Realizar
levantamento, investigação e/ou monitoramento de vetores no Município. Realizar a remoção, controle mecânico e o tratamento químico
de criadouros de vetores nos locais vistoriados. Preencher boletins de
atividades com o serviço executado nas ruas, e demais documentos
pertinentes ao serviço que se façam necessários. Registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas em campo. Comunicar ao coordenador de equipe os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho,
durante as visitas domiciliares. Dirigir-se ao coordenador de campo
quando houver dúvida técnica, receber orientação e ordens do mesmo, entregar a documentação preenchida diariamente ao coordenador.
Terá sua produção avaliada diariamente, com meta estabelecida pelos
superiores. Realizar pesquisa Iarvária em imóveis para levantamento
de índices, descobrimento de focos, colocação de armadilhas. Coletar
exemplares de vetores em armadilhas ou em seu habitat. Abordar os
moradores de forma educada, mantendo postura profissional e ética,
identificando-se através do crachá, que deverá ser portado sempre em
lugar visível; e vestir o uniforme. Dar oportunidade aos moradores
para perguntas e solicitações de esclarecimentos; orientar a população
de forma clara e precisa. Encaminhar ao serviço de saúde os casos
suspeitos de dengue e outras enfermidades zoonóticas.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PROCESSO
SELETIVO Nº 001/2022
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação Leitura e análise de textos. Significação das
palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, prepo-
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sição, conjunção. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal
e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios
de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de
substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa).
Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto
livre. Colocação pronominal. Tipos e gêneros textuais. Variação linguística: as várias normas e a variedade padrão.
INFORMÁTICA
Conceitos Básicos de Sistemas de Informações. Computadores: organização e arquitetura de computadores, componentes de
um computador (hardware e software). Atalhos utilizados no MS-Word. Sistemas Operacionais: conceito, funções básicas e componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas de arquivos. Banco de Dados: organização de arquivos e métodos de acesso;
abstração e modelos de dados; sistemas gerenciadores de banco de dados; linguagem de definição e manipulação de dados. Rede de Computadores: fundamentos de comunicações de dados; meios físicos;
sistema de transmissão digital e analógica; dispositivos, componentes
e sistemas de cabeamento, serviços de comunicação; redes LANs e
WANs. Internet. Backup: conceitos, tipos.
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS
Temas relacionados ao Município de Araxá –MG: economia, Poder Executivo, Poder Legislativo, atividade agrícula, industrial, relevo/geografia, mineração, população. Noções básicas de
Geografia física e política. Noçoes de Cartografia. Conhecimentos de
atualidades envolvendo o Brasil e/ou Mundo e de história geral e do
Brasil.
LEGISLAÇÃO DE SAÚDE E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Lei 8.080/90. Noçoes de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nocões de SUS: conceito, abrangência, princípios. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias. Vigilância e prioridades em saúde; Humanização
da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde, em especial o
Programa de Saúde da Família; Atenção primária à saúde. Conhecimentos básicos sobre doenças. O trabalho do Agente Epidemiológico. Promoção, prevenção e monitoramento das situações de risco
ambiental e sanitário. Ética no trabalho em saúde. Direitos humanos.
Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doença da
população. Indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos: conceitos, aplicação. Vigilância no território. A territorialização
como instrumento básico de reconhecimento do território para a atuação da vigilância. Situação epidemiológica no Município. Leishmaniose: características epidemiológicas: ciclo, modo de transmissão,
período de incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos
no cão; medidas preventivas dirigidas à população humana, ao vetor
e à população canina; Protocolo de exames de laboratório. Programa
Nacional de Controle da Dengue, Zica Vírus, Febre Chikungunya.
Controle ético da população de cães e gatos: guarda responsável e
controle populacional de cães e gatos. Situação do Programa de controle populacional de cães e gatos. Raiva: noções sobre a doença,
vacinação antirrábica animal, controle de morcegos em áreas urbanas. Roedores/Leptospirose: controle de roedores em áreas urbanas.
Animais Peçonhentos: ofídios, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e
lepidópteros (Lonomia oblíqua): noções básicas sobre controle, prevenção de acidentes e primeiros socorros. Malária. Esquistossomose.
Doenças transmitidas por piolhos. Febre amarela.Noções básicas de
Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela (etiologia, vetores, prevenção e controle); Noções básicas dos aspectos biológicos e métodos
de controle do Aedes aegypti. Dengue – Instruções para Pessoal de
Combate ao Vetor – Manual de Normas Técnicas. FUNASA, 2001
– Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/
man_dengue.pdf Controle de Vetores – Procedimentos de Segurança.
FUNASA, 2001 – Disponível em: https://bvsms.saude.gov.
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br/bvs/publicacoes/funasa/controle_vetores.pdf Normas e Orientações Técnicas para Vigilância e Controle de Aedes aegypti, SUCEN,
2008 – Item I Territorialização, subitem 1; Item II Conceitos, Item
III Atividades de Vigilância e Controle de Aedes aegypti, Disponível
em: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/files/ssaude/pdf/mnt_nor-
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mas_orientacoes_ tecnicas_vigilancia_controle_aedes_aegypti.pdf G
uia de Vigilância em Saúde – Volume Único. Ministério da Saúde,
2019 – Capítulo 6: Febre Amarela; Capítulo7:Dengue,Chikungunya e
Zika.
Disponível em:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
guia_vigilancia_saude_3ed.pdf

ANEXO III - CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
DATAS
04/05/2022
05/05/2022 a 06/05/2022

EVENTOS
Publicação do Edital do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Período para realizar a inscrição

Até 11/05/2022

Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas).

Até 18/05/2022

Divulgação do local para realização da Prova Objetiva

22/05/2022

Realização da Prova Objetiva

Até 24/05/2022

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

25 e 26/05/2022

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar

Até 31/05/2022

Publicação da classificação preliminar da Prova Objetiva e divulgação do gabarito oficial

01/06/2022

Prazo para recurso contra a classificação preliminar

03/06/2022

Divulgação do Resultado da Classificação Final e respostas dos recursos /
Homologação do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em função da necessidade de ajustes operacionais, a critério do Município de Araxá-MG em acordo com a Comissão de Acompanhamento e Avaliação nomeada pela Portaria nº 002/2022.
ANEXO IV – FICHA DE INSCRIÇÃO

NUMERO DE INSCRIÇÃO Nº_______/2022
PROCESSO SELETIVO AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS

NOME:
DATA DE NASCIMENTO:

CPF:

RG:

TELEFONE DE CONTATO:

E-MAIL:

DEFICIENTE

LACTANTE

ASSINATURA:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORTAR

PROTOCOLO DO NUMERO DE INSCRIÇÃO Nº_______/2022
PROCESSO SELETIVO AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS
VISTO DO SERVIDOR:

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Araxá, 4 de maio de 2022.
Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.069/2022.
Processo 094/2022.

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 021
EM 03 DE MAIO DE 2022
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA,
Procurador Geral do Município, de acordo com a competência delegada nos termos do Decreto 077/2021 e no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, para o fim de apurar responsabilidades, conforme PAD
002/2022.
Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela
Portaria nº 027/2017, constituírem a Comissão Processante, a qual
deverá encaminhar relatório conclusivo, ao Procurador Geral do Município, no prazo de 90 dias.
JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA
Procurador Geral do Município
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 03 de Maio de 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------

O Município torna público a contratação de empresa especializada para fornecimento de peça e mão de obra para a manutenção
corretiva das roçadeiras costais, roçadeiras hidráulicas e motopodas
para execução das atividades desenvolvidas pelas diversas secretarias
da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Acolhimento das propostas
05/05/2022 à partir das 08:00 horas até 18/05/2022 às 08:30 horas;
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 18/05/2022 às 08:35 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília –
DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.
mg.gov.br no dia 05/05/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
03/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Extrato de Ratificação de Dispensa nº 04.017/2022.
Processo Nº 091/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para prestação de serviço desmontagem e retirada de
estrutura metálica da cobertura da quadra da Escola Municipal Manoela Lemos no Bairro Urciano Lemos no Município de Araxá - MG.
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de
Araxá-MG quanto ao enquadramento legal previsto no art.24 inciso 1
da Lei 8.666/93, RATIFICO a condição de Dispensa de Licitação para
contratação da empresa Luiz Felipe Alves Pereira 116337776 – CNPJ
33.860.525/0001-56, pelo valor total de R$ 32.000,00.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
03/05/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------

SETOR DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.068/2022.
Processo 093/2022.
O Município torna público a aquisição de equipamentos
permanentes (cortador de grama, motosserra, roçadeira a gasolina, roçadeira costal, soprador costal, motobomba e motopoda) para atender
as atividades desenvolvidas em diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 05/05/2022 à partir
das 08:00 horas até 18/05/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 18/05/2022
às 09:05 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia
05/05/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
03/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato.
Pregão Eletrônico 09.032/2022.
Processo 43/2022.
O Município de Araxá e Distribuidora Center Nunes
LTDA, valor global: R$ 105.000,00, firmam a aquisição de teste rápido antígeno para detecção do vírus SARS COVID-19 que serão destinados aos pacientes suspeitos atendidos na rede do SUS do Município
de Araxá-MG e Microrregião. Prazo de vigência: 31/12/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
25/04/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato.
Pregão Eletrônico 09.041/2022.
Processo 54/2022.
O Município de Araxá e Biosave - Diagnóstica LTDA,
valor global: R$ 10.997,45; Comercial & Suprimentos Ribeiro LTDA
EPP, valor global: R$ 41.813,68; aquisição de reagentes e tubos co-
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letores para realização de exames laboratoriais em atendimento a demanda do Laboratório Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde de Araxá-MG. Prazo de vigência: 31/12/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
08/04/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato
Pregão Eletrônico 09.045/2022.
Processo 59/2022.
O Município de Araxá e ADDLIFE Diagnóstico Eireli,
valor global: R$ 624.000,00; Vida Biotecnologia LTDA, valor global:
R$ 460.000,00 aquisição de cassetes para realização de testes pela
metodologia de imunofluorescência do tipo Point Of Care (POC), dos
exames troponina I, CKMB, mioglobina, NT- PROBNP, D-DIMERO,
PCR, B-HCG e cartões de testes para determinação da gasometria
arterial e venosa com seus respectivos aparelhos em comodato, para
ser utilizado na realização de exames de urgência e emergência nos
atendimentos de pacientes usuários SUS na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas. Prazo de vigência: 31/12/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
08/04/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo.
Credenciamento 12.003/2021.
Processo 176/2021.
Contrato 357/2021.
O Município de Araxá e Associação de Assistência Social
da Santa Casa de Misericórdia Araxá, firmam aditamento ao contrato
celebrado 07/03/2022, vencendo em 08/06/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
07/03/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo.
Dispensa 04.011/2021.
Processo: 89/2021.
Contrato: 162/2021.
O Município de Araxá e Fundação Cultural de Araxá,
firmam aditamento ao contrato celebrado 05/05/2021, vencendo em
05/05/2023, com reajuste do valor mensal e consequente alteração do
valor contratado.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
18/04/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo
Pregão Eletrônico 09.004/2020.

QUARTA, 04 DE MAIO DE 2022
Processo: 41/2020.
Contrato:200/2020.

O Município de Araxá e TIM S/A, firmam aditamento ao
contrato celebrado 11/05/2020, vencendo em 11/05/2023, reajustando
o valor mensal e consequente alteração do valor contratado.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
10/03/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação
04.015/2022.
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramento legal da contratação
da empresa, entendendo possível a realização da mesma no dispositivo legal previsto no artigo 24, II da Lei de Licitações e Contratos da
Dispensa de Licitação. RATIFICO a condição de Dispensa de Licitação para contratação de empresa Hidráulica Universal Manutenção
de Máquinas Agrícolas EIRELI, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra para recuperação
de cilindros hidráulicos acoplados no caminhão M-Benz Munck ano
2007, placa HEU – 1343, que atende a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos
termos do Processo nº 083/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
26/04/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato Dispensa de Licitação 04.015/2022
Objeto: O Município de Araxá/MG e a empresa Hidráulica Universal Manutenção de Máquinas Agrícolas EIRELI (CNPJ:
15.555.569/0001-90), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
contratam entre si a prestação de serviços de mão de obra para recuperação de cilindros hidráulicos acoplados no caminhão M-Benz Munck
ano 2007, placa HEU – 1343, que atende a Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
26/04/2022.
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PROCESSO SELETIVO 2022
BOLSAS PARA ALUNOS CARENTES
Lei Municipal n. 6.961, 21 de outubro de 2015
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONTEMPLADOS
BOLSA DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES 2022
IMPORTANTE:
O lançamento do benefício de 30% a título de Bolsa para Alunos Carentes nas mensalidades, conforme definido na
Portaria Conjunta n. 003/2017, será lançado a partir da mensalidade de maio de 2022 retroagindo seus efeitos a fevereiro
de 2022 tendo vigência até dezembro de 2022.
Os Termos de Responsabilidade estarão disponíveis para assinatura em 02 (duas) vias no Setor de Atendimento
ao Aluno (Setor Financeiro) a partir do dia 18/04/2022, de 08 a 21h.

N.

ALUNO

CURSO

1 Aline Maria Costa e Silva

Direito

2 Amanda Costa Ramos

Arquitetura e Urbanismo

3 Ana Heloisa Meireles

Administração

4 Carina Bento Silva

Superior Tecnologia Estética e Cosmética

5 Carolaine Aparecida da Costa

Engenharia Civil

6 Danielle Marques dos Santos

Engenharia Ambiental e Sanitária

7 Estefany Raíza de Melo Silva

Fisioterapia

8 Fábio Augusto de Campos Júnior

Fisioterapia

9 Florença Branco Andrade

Direito

10 Gabriel Andrade de Paula

Psicologia

11 Gabriel José Rodrigues Carneiro

Engenharia Mecânica

12 Gabriela Aparecida Silva

Direito

13 Gabriela de Oliveira Rodrigues

Fisioterapia

14 Gabriela Eduarda Teodoro Paula

Agronomia

15 Gislane Rocha Gonçalves

Direito

16 Jhenyffer Gabriele Vasconc Campos

Direito

17 Karina de Fatima Barão

Educação Física

18 Leila Maria Duarte de Lima

Psicologia

19 Luiz Gustavo Fernandes Martins

Direito

14 Gabriela Eduarda Teodoro Paula

Agronomia

15 Gislane Rocha Gonçalves

Direito

16 Jhenyffer
Gabriele
Vasconc
Campos
Direito
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17 Karina de Fatima Barão

Educação Física

18 Leila Maria Duarte de Lima

Psicologia

19 Luiz Gustavo Fernandes Martins

Direito

20 Marcela Faleiros Martins

Engenharia Ambiental e Sanitária

21 Márcia Pereira Alves

Engenharia Mecânica

22 Marcos César Moura Junior

Agronomia

23 Melina Cassia Pereira

Direito

24 Patrícia Paula de Souza

Psicologia

25 Paulo Henrique de Carvalho Bragança

Direito

26 Rafael Rodrigues de Paula

Educação Física

27 Rafaela Caroline Silva

Fisioterapia

28 Rafaella Cristina Antunes Alves

Engenharia Civil

29 Raissa Rafaela Lima

Psicologia

30 Ramisses Rhandal da Silva

Engenharia Civil

31 Roberta Lucia de Alfena

Psicologia

32 Sofia Rosa Afonso

Psicologia
DISQUE DENÚNCIAS

As denúncias de casos que não estiverem em conformidade aos requisitos básicos para participação no processo seletivo de
Bolsas para Alunos Carentes conforme disposto na Portaria Conjunta n. 003/2017, publicada no site do Uniaraxá, deverão ser encaminhadas para os seguintes canais de atendimento: 34 3669-2314 / 2087 ou pelo e-mail financeiro@uniaraxa.edu.br
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO

2022

RESOLUÇÃO CMSA Nº 15 DE 27 DE ABRIL DE

“Dispõe sobre a aglutinação das câmeras temáticas
em três núcleos e define seus membros.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em
sua 4ª Reunião Ordinária de 2022, realizada no dia 27 de abril de
2022, através de sua Presidente, Juliana Gonçalves Machado e Silva, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis 8142/90,
8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal
7368/2019 e Regimento Interno e considerando:
 A Constituição Federal 1988, Art. 199 – A assistência
à saúde é livre à iniciativa privada;


A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as con-

dições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências;
 O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os
Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”;
 A Resolução CNS 453/2012, que aprova as diretrizes
para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos
Conselhos de Saúde;

A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o
Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais números 2.624/93 e
3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências;
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 O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os
Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”;
 A Resolução CNS 453/2012, que aprova as diretrizes
para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos
Conselhos de Saúde;

A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o
Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais números 2.624/93 e
3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências;

QUARTA, 04 DE MAIO DE 2022

tiano Silva Almeida (usuários), Juliana Gonçalves Machado e Silva
(usuários), Ricardo José da Silva (usuários), Telma Di Mambro Senra
(usuários), Thayane Cardoso Tomé (usuários), Anderson Santos Carvalho (trabalhadores), Carlos Eugênio Ribeiro Parolini (trabalhadores), Cristiane dos Santos Andrade (trabalhadores), Ana Paula Nassif
Tondato da Trindade (prestadores), Belma Lucia Gonçalves Nolli
(prestadores) e Sharon Sampaio Caetano (prestadores).
publicação.

Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
Araxá, 27 de abril de 2022.
Juliana Gonçalves Machado e Silva
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de Araxá

RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar a aglutinação das câmaras temáticas
em três núcleos e define seus membros para o Conselho Municipal de
Saúde de Araxá – Quadriênio 2022/2026, sendo respeitada a paridade,
conforme segue.

Cristiane dos Santos Andrade
Secretária Geral
Conselho Municipal de Saúde de Araxá

NÚCLEO I:
 Avaliação de Atos e Instrumentos jurídicos;
 Eventos da Saúde;
 Implantação e Funcionamento dos Conselhos e Núcleos Locais e Distritais de Saúde;
 Organização dos serviços do SUS;
 Planejamento, Orçamento e Finanças.
NÚCLEO II:
 Vigilância Alimentar e Nutricional;
 Saneamento e Meio ambiente;
 Vigilância em Saúde: Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e Saúde do Trabalhador;
 Assistência Farmacêutica e Apoio Diagnóstico;
 Gestão de Recursos Humanos, Educação e Trabalho
na Saúde;
NÚCLEO III:
 Saúde da Mulher e da Criança;
 Saúde das Pessoas com deficiências e Patologias;
 Saúde do Idoso;
 Saúde e Reabilitação Física, Oral e Auditiva;
 Saúde do Trabalhador – CIST;
 Reforma Psiquiátrica e Combate às Dependências
Química de Álcool e Outras Drogas.
MEMBROS:
NÚCLEO I: Ana Claudia de Sousa (usuários), Andréia
Verônica Duarte Cordeiro (usuários), Cristiano Silva Almeida (usuários), Juliana Gonçalves Machado e Silva (usuários), Renata Alves
Pereira Lima (usuários), Ricardo José da Silva (usuários), Carlos Eugênio Ribeiro Parolini (trabalhadores), Cristiane dos Santos Andrade
(trabalhadores), Efigênia Emanuela da Silva Couto (trabalhadores),
Ana Paula Nassif Tondato da Trindade (prestadores), Elvira Aparecida Oliveira Pereira (prestadores) e Sharon Sampaio Caetano (prestadores).
NÚCLEO II: Anete Maria Borges de Souza (usuários),
Carlos Alberto Ribeiro Sales (usuários), Juliana Gonçalves Machado
e Silva (usuários), Maria de Fátima Santos Reis (usuários), Cristiane
dos Santos Andrade (trabalhadores), Lauro Gervázio de Oliveira Júnior (trabalhadores), Letícia Silva de Oliveira (prestadores) e Sharon
Sampaio Caetano (prestadores).
NÚCLEO III: Ana Claudia de Sousa (usuários), Cris-

Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------2022

RESOLUÇÃO CMSA Nº 16 DE 27 DE ABRIL DE

“Dispõe sobre a aprovação da realização da Conferência Municipal de Saúde para elaboração do PMS 2023-2025.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em
sua 4ª Reunião Ordinária de 2022, realizada no dia 27 de abril de
2022, através de sua Presidente, Juliana Gonçalves Machado e Silva, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis 8142/90,
8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal
7368/2019 e Regimento Interno e considerando:

O disposto na Constituição Federal de 1988,
Art.196 “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.” Art. 198 inciso III – participação da comunidade.
 O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os
Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
da Saúde”.



O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica

 O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de
2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providencias;
 O disposto na Resolução CNS 453/2012, que aprova
as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde;

A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o
Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Mu-
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nicípio de Araxá/MG, altera as Leis Municipais números 2.624/93 e
3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências.

Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.

 A necessidade do Conselho Municipal de Saúde, de
garantir a participação popular com legitimidade, transparência, moralidade, legalidade e eficiência nas ações e serviços de saúde públicos e privados.

da Saúde”.

 A obrigatoriedade de se utilizar das Deliberações das
Conferencias Municipais de Saúde para elaboração dos instrumentos
de Planejamento e Gestão da Administração Publica, a saber PMS2022/2025.
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar a realização da Conferência Municipal de Saúde para elaboração do Plano Municipal de Saúde – PMS
2023-2025.
Artigo 2º. A Conferência Municipal de Saúde contará
com comissão organizadora paritária, que coordenará o planejamento
físico e financeiro necessários à sua realização, sob supervisão e aprovação do plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araxá.
Parágrafo único: Todas as despesas com a realização
da Conferência Municipal de Saúde correrão por conta as Secretaria
Municipal de Saúde e dotação orçamentária do Fundo Municipal de
Saúde.
publicação.

Artigo 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
Araxá, 27 de abril de 2022.
Juliana Gonçalves Machado e Silva
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de Araxá
Cristiane dos Santos Andrade
Secretária Geral
Conselho Municipal de Saúde de Araxá
Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde

2022

Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal de Araxá
RESOLUÇÃO CMSA Nº 17 DE 27 DE ABRIL DE

“Dispõe sobre a composição da comissão organizador
da Conferência Municipal de Saúde para elaboração do PMS
2023-2025.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em
sua 4ª Reunião Ordinária de 2022, realizada no dia 27 de abril de
2022, através de sua Presidente, Juliana Gonçalves Machado e Silva, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis 8142/90,
8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal
7368/2019 e Regimento Interno e considerando:
 O disposto na Constituição Federal de 1988, Art.196
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Art. 198 inciso
III – participação da comunidade.


O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os



O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica

 O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de
2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providencias;
 O disposto na Resolução CNS 453/2012, que aprova
as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde;

A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o
Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais números 2.624/93 e
3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências.
 A necessidade do Conselho Municipal de Saúde, de
garantir a participação popular com legitimidade, transparência, moralidade, legalidade e eficiência nas ações e serviços de saúde públicos e privados.
 A obrigatoriedade de se utilizar das Deliberações das
Conferencias Municipais de Saúde para elaboração dos instrumentos
de Planejamento e Gestão da Administração Publica, a saber PMS2022/2025.
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar a composição da Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde para elaboração do Plano
Municipal de Saúde – PMS 2023-2025, respeitada a paridade das representações, conforme segue:













Ana Claudia de Sousa (usuários)
Carlos Alberto Ribeiro Sales (usuários)
Cristiano Silva Almeida (usuários)
Juliana Gonçalves Machado e Silva (usuários)
Maria de Fátima Santos Reis (usuários)
Renata Alves Pereira Lima (usuários)
Carlos Eugênio Ribeiro Parolini (trabalhadores)
Cristiane dos Santos Andrade (trabalhadores)
Efigênia Emanuela da Silva Couto (trabalhadores)
Ana Mara de Oliveira Martins Quintão (governo)
Elvira Aparecida Oliveira Pereira (prestadores)
Sharon Sampaio Caetano (prestadores)

Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
Araxá, 27 de abril de 2022.
Juliana Gonçalves Machado e Silva
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de Araxá
Cristiane dos Santos Andrade
Secretária Geral
Conselho Municipal de Saúde de Araxá
Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal de Araxá
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EXTRATO
DO
PROTOCOLO
DE
INTENÇÕES
DO
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ – CIMPLA
Aos Onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
de dois, às dez horas, no auditório da Associação dos Municípios da
Microrregião do Planalto de Araxá, reunidos, na 22ª Assembleia
Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do
Planalto de Araxá – CIMPLA, os prefeitos das cidades consorciadas;
que aprovaram a alteração de cláusulas do protocolo de intenções
que deu origem ao CIMPLA, com seus respectivos apêndices e
anexos. O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto
de Araxá – CIMPLA é constituído pelos Municípios que, por
meio de lei, ratificaram o Protocolo de Intenções e celebraram o
Contrato de Consórcio Público. E tem como objetivo e finalidade
o desenvolvimento conjunto entre os entes federados consorciados
e proporcionar assessoramento na elaboração e execução de planos,
programas e projetos relacionados com os setores administrativos,
sociais, institucionais e de infraestrutura, notadamente: seleção e
gestão de pessoal, educação, esportes, cultura, saúde, trabalho e ação
social, habitação, saneamento básico, agricultura, meio ambiente,
indústria, comércio, turismo, abastecimento, transporte, comunicação
e segurança; Realização e organização de eventos esportivos, com
fins sociais; realizar licitação compartilhada cujo edital preveja
contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta
dos Municípios consorciados; realizar ações compartilhadas ou
cooperadas de defesa civil seja de capacitação de técnicos, elaboração
de planos de ação de prevenção e ou de resposta a desastres; realizar
ações compartilhadas de exploração de minerais para fins de execução
e recuperação de obras e serviços públicos; elaboração de projeto,
implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de
iluminação pública; Fornecer, auxiliar e orientar na realização de
cursos para treinamentos e capacitação aos servidores municipais;
realizar ações compartilhadas que visem garantir assistência à saúde
dos servidores públicos dos entes consorciados; integração em níveis
executivos das diversas ações relacionadas com o meio ambiente
e desenvolvimento de ações conjuntas de vigilância sanitária,
epidemiológica e infraestrutura; com a realização de serviços,
por exemplo, de castração de cães e gatos; promoção de estudos,
projetos e serviços técnicos de engenharia, arquitetura, topografia e
correlatos; o planejamento, a fiscalização e, nos termos de contrato
de programa, a prestação de serviços de saneamento básico, assim
como executar ações e desenvolver mecanismos de coleta, transporte,
gestão, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição
final de resíduos sólidos; aquisição e administração de bens e
serviços para compartilhamento; desenvolver ações e serviços de
saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam
o Sistema Único de Saúde – SUS; gestão associada de serviços
públicos; prestação de serviços públicos em regime de gestão
associada, tais como credenciamento para locação aos Municípios, de
máquinas, caminhões e equipamentos, entre vários outros; gerenciar,
planejar, regular, fiscalizar e executar serviços de transporte escolar e
coletivo, de construção, conservação e manutenção de vias públicas
municipais e de obras públicas; o compartilhamento ou o uso em
comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de
manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos
de licitação e de admissão de pessoal o exercício de funções no
sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham
sido delegadas ou autorizadas; a gestão e a proteção de patrimônio
urbanístico, paisagístico ou turístico comum; criação e manutenção
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do SIR – Serviço de Inspeção Regional, visando garantir a sanidade
agropecuária, desde o local da produção primária até a colocação do
produto final no mercado, assegurando um sistema eficiente e eficaz;
implantação do gerenciamento de frotas intermunicipal, que tem por
objetivo controle, economicidade e celeridade nas manutenções dos
veículos públicos; a implantação de sistema de cartões com créditos
destinados a benefícios para o servidor público; Serviço de inspeção
e fiscalização ambiental, mediante assinatura de convênios com os
órgãos ambientais municipais, estaduais e federais, para atuarem na
emissão de controle e licenciamento ambiental local; Assessoria,
consultoria e serviços de comunicação e publicidade; podendo
realizar contrato visando a divulgação e publicidade dos atos do
consórcio; Serviços de recapeamento, em operação tapa buraco;
Central de compras unificada aos Municípios consorciados, visando
facilitar a aquisição de equipamento, produtos e serviços, assim
como vários outros, por preço acessível; Consultoria e Assessoria aos
Municípios consorciados visando criar condições para implantação da
Reurb no âmbito dos entes federativos, podendo o consórcio executar
todos os serviços necessários referida regularização fundiária. Os
municípios poderão se consorciar em relação a todas as finalidades
objeto da instituição do Consórcio ou apenas em relação à parcela
destas. Constituem direitos dos consorciados: participar ativamente
das sessões da Assembleia Geral e discutir os assuntos submetidos
à apreciação dos consorciados, exigir dos demais consorciados e
do próprio CIMPLA o pleno cumprimento das regras estipuladas
no Contrato de Consórcio, no seu Estatuto, Contratos de Programa
e Contratos de Rateio, desde que adimplente com suas obrigações
operacionais e financeiras; operar compensação de pagamentos de
salários a servidor cedido ao CIMPLA, quando for o caso, com as
obrigações previstas no Contrato de Rateio; votar e ser votado para os
cargos da Presidência, do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal; propor medidas que visem atender aos objetivos e interesses
dos Municípios e ao aprimoramento do CIMPLA. Constituem
deveres dos entes consorciados: cumprir e fazer cumprir o Contrato
de Consórcio, em especial, quanto ao pagamento das contribuições
previstas no Contrato de Rateio; acatar as determinações da
Assembleia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações
para com o CIMPLA, em especial ao que determina o Contrato de
Programa e o Contrato de Rateio; cooperar para o desenvolvimento
das atividades do CIMPLA, bem como contribuir com a ordem
e a harmonia entre os consorciados e colaboradores; participar
ativamente das reuniões e Assembleias Gerais do CIMPLA, através
de proposições, debates e deliberações através do voto, sempre que
convocados; cumprir com suas obrigações operacionais e financeiras
assumidas com o CIMPLA, sob pena de suspensão e posterior exclusão
na forma do Contrato de Consórcio; ceder, se necessário, servidores
para o CIMPLA na forma do Contrato de Consórcio; compartilhar
recursos e pessoal para a execução de serviços, programas, projetos,
atividades e ações no âmbito do CIMPLA, nos termos de Contrato
de Programa. A execução das receitas e das despesas do Consórcio
obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades
públicas. Fica autorizada a gestão associada com o CIMPLA dos
serviços públicos que constituem os objetivos previstos na Cláusula
Sexta, bem como a delegação deles ao Consórcio. Fica o Consórcio
autorizado a licitar e contratar concessão, permissão ou autorizar
a prestação dos serviços públicos objeto de gestão associada. O
Consórcio será regido pelas normas de Direito Público, sobretudo de
índole constitucional, pelo disposto na Lei nº 11.107, de 6 de abril
de 2005, e seu regulamento, pelas disposições do seu Estatuto e do
presente Protocolo de Intenções, bem como pelas leis ratificadoras,
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as quais se aplicam somente aos entes federativos que as emanaram.
A integra do Estatuto Social, Protocolo de Intenções do
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá –
CIMPLA encontra-se no link: http://www.cimpla.com.br/
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Araxá-MG 11 de março de 2022
Maura Assunção de Melo Pontes
Prefeita Municipal de Tapira
Presidente do CIMPLA

