
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015 PÁGINA | 1

DomA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG

Órgão Ofi cial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 2 / nº 70 - Sábado, 13 de junho de 2015



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015PÁGINA | 2

DomA DOMA - Órgão Ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá
Aracely de Paula

Prefeito Municipal
Lídia Maria de Oliveira Jordão Rocha da Cunha

Vice-prefeita
Maria Aparecida Rios Moço

Procuradora Geral do Município
Rua Presidente Olegário Maciel, 306, Centro, CEP 38.183-186 - Araxá/MG - Telefone (34) 3691-7095 - versão online no site www.araxa.mg.gov.br

Edição e distribuição: Jornal, Gráfi ca e Editora Interação Ltda.



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015 PÁGINA | 3



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015PÁGINA | 4



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015 PÁGINA | 5

A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA - FCAA: Em virtude da licita-
ção ter sido classifi cada como deserta torna publica nova data para abertura da Concorrência 
03.001/2015. Que tem por objeto a contratação de instituição fi nanceira para prestação de 
serviços para pagamento de salários, com exclusividade aos servidores da FCAA Abertura 

em 16/07/2015 às 08:00 hs. Edital disponível a partir de 15/06/2015, no Setor de Licitações: 

(34)3661-2264, pelo e-mail comprasfcaa@gmail.com – Valeria Santos Sena de Oliveira, Pre-

sidente- 11/06/2015.

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ – FCAA

MUNICÍPIO ARAXÁ/MG – Julgamento Proposta de Preço Tomada de Preços 02.008/2015. Contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ no bairro Boa Vista. Vencedo-
ra: Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA, item: 01, valor global: R$ 267.477,63. Dr. Aracely de Paula, Prefeito 
Municipal, 11/06/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - Extrato de Termo Aditivo Concorrência 03.001/2011. O Município de Araxá e Benedito Renê 
Belmiro; Cacildo Rodrigues; Euclébio Batista de Oliveira; Geraldo César de Souza; Heider Fernandes Sobrinho; Horá-
cio Ney Martins; José Domingos de Oliveira; José Humberto Caetano; Liliane Cristiane Martins Moreira; Manoel Braz 
dos Santos; Onofre de Lacerda Dias; Valdir Carneiro de Paiva; Valmir Fernando da Silva, fi rmam aditamento contrato 
celebrado 01/04/11 vencendo 30/07/15. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 26/03/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - Extrato de Termo Aditivo Concorrência 03.001/2011. O Município de Araxá e Noel Dutra; 
Willian de Souza Santos; Rosângela Aparecida Santos; Paulo Cândido Rabelo; Divino Ferreira, fi rmam aditamento 
contrato celebrado 01/04/11 vencendo 30/07/15, acrescentando 25% nas quantidades inicialmente contratadas. Dr. 
Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 26/03/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Município Araxá/MG – Julgamento da Impugnação Pregão Presencial 08.043/2015. Julgadas procedentes as razões 
impugnatórias interposta pela empresa Bamaq S/A – Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, será remarcada nova 
data de abertura das propostas, com as devidas alterações no edital. Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 11/06/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. O MUNICÍPIO ARAXÁ, torna público abertura Pregão Presencial 
F8.018/2015. Em virtude do edital não ter sido disponibilizado em tempo hábil, fi ca designado o dia 26/06/15 às 09:00 
hs, para contratação de empresa especializada para execução de coleta seletiva, transporte e destinação fi nal de 
serviços de saúde R.S.S. Edital disponível: 16/06/2015. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Dr. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal- 10/06/2015.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. O MUNICÍPIO ARAXÁ, torna público abertura Pregão Presencial 
08.044/2015. Em virtude do edital não ter sido disponibilizado em tempo hábil, fi ca designado o dia 25/06/15 às 08:00 
hs, para aquisição de medalhas e troféus para atender o Campeonato Ruralão de Futebol de Campo, em comemora-
ção ao Sesquicentenário de Araxá. Edital disponível: 15/06/2015. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Dr. Aracely de 
Paula, Prefeito Municipal- 10/06/2015.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Município de Araxá-MG. Aviso de Licitação. O município de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Pro-
cesso Licitatório na modalidade Concorrência 03.007/2015, tipo empreitada por menor preço unitário, destinado a 
contratação de empresa de engenharia civil especializada em serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica para 
execução de serviços de operação tapa buracos, com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em toda a malha 
urbana do município de Araxá. A sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-
-se-á no dia 17/07/2015 às 09h00min e abertura dos mesmos às 09h15min. O edital estará disponível dia 17/06/2015. 
Informações: (34)3691-7197. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal. 11/06/15

PREFEITURA MUNICIPAL  DE ARAXÁ

RECOMENDAÇÃO CMSA No. 001  DE 05 DE JUNHO  DE 2015.
Recomenda ações de urgência e emergência para enfrentamento do surto de dengue  e IVAS e  da superlotação do 
atendimento do PAM e  paralisação da Santa Casa.

O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, através de seu  Presidente, Elias Pedro Vieira e dos Conselheiros 
subscritos, ad referendum do Plenário,  no uso de suas atribuições e considerando:

>. que “saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” nos termos do Art. 196 da Constituição Federal;
>  o disposto no Art. 1º. § 2º.   da Lei Federal 8.142/90 que  estabelece que o Sistema Único de Saúde – SUS contará, 
sem prejuízo das funções do Legislativo com a instância colegiada do Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, 
inclusive nos aspectos econômicos e fi nanceiros.
>  o disposto na Resolução CNS 453/2012 na sua Quinta Diretriz que diz que compete ao Conselho de Saúde deliberar 
sobre os programas de saúde e  aprovar  projetos a serem encaminhados para o Legislativo,  , avaliar e deliberar  sobre 
contratos, consórcios e convênios  conforme diretrizes dos Planos de Saúde;
 > o disposto no Artigo 30, § 4º. da  Lei complementar no. 141/2012  que determina que os Planos Plurianuais – PPA, e 
as Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO, as Leis Orçamentárias – LOAS e os Planos de aplicação dos recursos dos 
fundos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios serão elaborados de modo a dar cumprimento aos disposto 
nesta Lei Complementar e que caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento 
de prioridades;
>o disposto no Artigo 11º. Inciso XI da  Lei Municipal 5819/10 que atribui ao Conselho Municipal de Saúde de Araxá a 
função de acompanhar, avaliar e fi scalizar sobre os serviços de saúde  prestados pelos órgão e entidades públicas e 

privadas integrantes do Sistema Único de Saúde SUS  no âmbito do município de Araxá  e encaminhar denúncias de 
indícios de irregularidades aos respectivos órgão conforme legislação vigente;

>  o disposto na Lei Municipal no. 6553/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade de apreciação do Conselho Municipal 
de Saúde para aprovação de repasses do poder Executivo a todas as entidades e Associações destinados a Saúde.
>. o disposto no Art. 12 da Lei Federal no. 8.689/93 que obriga o gestor público da saúde de cada esfera de governo 
a prestar contas ao respectivo Conselho de Saúde a cada três meses,  bem como ao poder legislativo, apresentando 
Relatório Detalhado, contendo dados sobre o montante e a fonte dos recursos aplicados, auditorias concluídas e a 
iniciadas no período, bem como sobre a oferta e a produção de serviços.
>. o disposto no Art.165, § 3º. e Art. 31, § 3º  da Constituição Federal e o Art. 52 da Lei Complementar no. 101/00 que 
prevê que o gestor público é obrigado a publicar  bimestralmente o RREO – Relatório de Execução Orçamentária e 
disponibilizar as contas anuais por 60 dias para verifi cação e análise de todo contribuinte interessado.
>. que os dados do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá demonstram que 
Araxá está em pleno “surto de dengue” chegando a cerca de 700 casos confi rmados;
>. que na sua maioria os casos de dengue são atendidos no ambulatório de urgência e emergência do Pronto Atendi-
mento Municipal – PAM e de lá os casos que requerem internação são encaminhados pelo SUS-FÁCIL para a Santa 
Casa, Casa do Caminho, Hospital Escola de Uberaba e outros hospitais da região;
>. que a Santa Casa de Misericórdia de Araxá é uma das referências de clínica médica e cirúrgica de média complexi-
dade, tanto de urgência e emergência como eletivas, na Região Ampliada de Saúde do Triângulo Sul;
>. que a Santa Casa de Misericórdia de Araxá encaminhou expediente à 3ª. Promotoria de Justiça e ao Conselho 
Municipal de Saúde datado  de 19 de maio de 2015 e recebido em 22 de maio de 2015, noticiando suspensão dos 
atendimentos em razão da falta de recursos;
>. que as Obras Assistenciais Casa do Caminho recebeu nos últimos dias a maioria dos casos de internação, superlo-
tando seus leitos de clínica, inclusive com utilização de leitos cirúrgicos ;
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ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015PÁGINA | 6

>. que com a paralisação da Santa Casa, a falta de leitos da Casa do Caminho e a distância de outros leitos do sistema 
SUS-FÁCIL coloca em risco a vida dos pacientes que poderiam ser atendidos no município;  
>. que pelo  Ofício 219/3ª. PJ/2015 o Ministério Público encaminhou ao Conselho Municipal de Saúde a RECOMEN-
DAÇÃO no. 02/2015 que RECOMENDA ao prefeito Municipal de Araxá/MG, à Secretária Municipal de Saúde de Araxá, 
ao Coordenador da Central de Regulação do SUS/fácil de Uberaba, à Direção Clínica da Santa Casa de Misericórdia 
de Araxá que “1- Adotem todas as providências inerentes às suas funções, necessárias a manter o atendimento de 
clínica médica e cirúrgica de média complexidade, tanto de urgência como de emergência  como eletivas, à população 
da microrregião de  Araxá”;
>. que as duas entidades hospitalares fi lantrópicas e sem fi ns lucrativos do município de Araxá vem, há vários anos, 
alertando o município de Araxá para a necessidade de aporte de recursos para as duas entidades, para custeio de 
despesas,  sem os quais as mesmas não poderiam mais funcionar;
>. que o défi cit acumulado nos últimos três  anos se deve a que os Convênios que a Santa Casa e a Casa do Caminho 
têm com o Sistema Único de Saúde – SUS não cobrem uma série de procedimentos, medicamentos, exames e quando 
cobrem os valores repassados pelo SUS são bem menores do que realmente estão sendo praticados no mercado;

> LEI Nº 6.884 - DE 29 DE MAIO DE 2015 Autoriza a celebração de convênio com a Associação de Assistência Social 
da Santa Casa de Misericórdia de Araxá dá outras providências.
>.LEI Nº 6.882 - DE 21 DE MAIO DE 2015 Autoriza a celebração de convênio com as Obras Assistenciais Casa do 
Caminho.

RECOMENDA:
1- Que a Santa Casa retorne seus atendimentos de clínica, cirúrgica e internação;
2- Que a Santa Casa envie ao CONSELHO, à PROMOTORIA e à Secretaria de Saúde  seus demonstrativos 
de RECEITA e DESPESA  de 2014 e 2015 até maio,  assinados pelo Provedor e pela Mesa Diretora;
3- Que a Santa Casa demonstre ao CONSELHO, à PROMOTORIA e à Secretaria de Saúde, em documento 
ofi cial assinado pelo Provedor e pela Mesa Diretora quais são os valores gastos com o PAM  e quanto recebe pelos 
serviços pelo PRÓ-URGE: alimentação, manutenção, hotelaria, oxigênio, água, luz, medicamentos e materiais médi-
cos;
4- Que a Santa Casa envie, ao CONSELHO, à PROMOTORIA e à Secretaria de Saúde, em documento assi-
nado pela Provedoria e pela Mesa Diretora, seus demonstrativos de ATENDIMENTOS constando os que foram pagos 
pelo SUS  e quais e quantos foram feitos acima da cota do SUS e não foram pagos: internações, cirurgias, tomografi as, 
ultrassom, raio-x, partos normais, cesarianas, UTI, medicamentos, órteses, próteses etc; 
5- Que a Santa Casa envie ao CONSELHO, à PROMOTORIA e à Secretaria de Saúde uma tabela simplifi cada 
com os Contratos que tem com o SUS, aluguéis e os valores recebidos mensalmente:
a) PRÓ-HOSP;     b) PRÓ-URGE;     c) Contratualização;
d) Mães de Minas/Rede Cegonha;    e)Cirurgias eletivas;
f) Tabela diferenciada de Cirurgias; g) Aluguel do prédio do Instituto Químico, Hemodiálise, Estacionamento 
etc;
h) Doações feitas por pessoas físicas, jurídicas etc. 
i) Exames de raio-X, ultrassom, tomografi a, mamografi a e outros;
6- Que o Hospital das Obras Assistenciais Casa do Caminho comprove a lotação dos leitos de clínica e cirúrgica 
em documento ofi cial assinado pela Provedoria e Mesa Diretora dos meses de janeiro a junho de 2015;
7- Que a Prefeitura mediante os demonstrativos acima repasse as Parcelas subseqüentes assim que forem 
feitas as Prestações de Contas;

Fica fi xado o prazo de 05 (cinco) dias a partir do protocolo deste, para resposta.
   Em caso de não atendimento desta RECOMENDAÇÃO, todos os documentos serão enviados para o Ministério Pú-
blico Estadual em Araxá, para o CAO-Saúde em Belo Horizonte e para o CAO-Saúde Triângulo sul em Uberaba para 
providências cabíveis.

Araxá, 06 de junho  de 2015.
Elias Pedro Vieira

PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA No. 012  DE 22 DE MAIO  DE 2015.

Aprova ações de urgência e emergência para enfrentamento do surto de dengue,  da superlotação do atendimento do 
PAM e da paralisação da Santa Casa.

O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª. Reunião Ordinária de 2015, realizada no dia 22 de maio 
de 2015, através de seu  Presidente, Elias Pedro Vieira, no uso de suas atribuições e considerando:

>. que “saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” nos termos do Art. 196 da Constituição Federal;
>  o disposto no Art. 1º. § 2º.   da Lei Federal 8.142/90 que  estabelece que o Sistema Único de Saúde – SUS contará, 
sem prejuízo das funções do Legislativo com a instância colegiada do Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, 
inclusive nos aspectos econômicos e fi nanceiros.
>  o disposto na Resolução CNS 453/2012 na sua Quinta Diretriz que diz que compete ao Conselho de Saúde deliberar 
sobre os programas de saúde e  aprovar  projetos a serem encaminhados para o Legislativo,  , avaliar e deliberar  sobre 
contratos, consórcios e convênios  conforme diretrizes dos Planos de Saúde;
 > o disposto no Artigo 30, § 4º. da  Lei complementar no. 141/2012  que determina que os Planos Plurianuais – PPA, e 
as Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO, as Leis Orçamentárias – LOAS e os Planos de aplicação dos recursos dos 
fundos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios serão elaborados de modo a dar cumprimento aos disposto 
nesta Lei Complementar e que caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento 
de prioridades;
>o disposto no Artigo 11º. Inciso XI da  Lei Municipal 5819/10 que atribui ao Conselho Municipal de Saúde de Araxá a 
função de acompanhar, avaliar e fi scalizar sobre os serviços de saúde  prestados pelos órgão e entidades públicas e 

privadas integrantes do Sistema Único de Saúde SUS  no âmbito do município de Araxá  e encaminhar denúncias de 
indícios de irregularidades aos respectivos órgão conforme legislação vigente;

>  o disposto na Lei Municipal no. 6553/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade de apreciação do Conselho Municipal 
de Saúde para aprovação de repasses do poder Executivo a todas as entidades e Associações destinados a Saúde.
>. o disposto no Art. 12 da Lei Federal no. 8.689/93 que obriga o gestor público da saúde de cada esfera de governo 
a prestar contas ao respectivo Conselho de Saúde a cada três meses,  bem como ao poder legislativo, apresentando 
Relatório Detalhado, contendo dados sobre o montante e a fonte dos recursos aplicados, auditorias concluídas e a 
iniciadas no período, bem como sobre a oferta e a produção de serviços.
>. o disposto no Art.165, § 3º. e Art. 31, § 3º  da Constituição Federal e o Art. 52 da Lei Complementar no. 101/00 que 
prevê que o gestor público é obrigado a publicar  bimestralmente o RREO – Relatório de Execução Orçamentária e 
disponibilizar as contas anuais por 60 dias para verifi cação e análise de todo contribuinte interessado.
>. que os dados do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá demonstram que 
Araxá está em pleno “surto de dengue” chegando a cerca de 700 casos confi rmados;
>. que na sua maioria os casos de dengue são atendidos no ambulatório de urgência e emergência do Pronto Atendi-
mento Municipal – PAM e de lá os casos que requerem internação são encaminhados pelo SUS-FÁCIL para a Santa 
Casa, Casa do Caminho, Hospital Escola de Uberaba e outros hospitais da região;
>. que a Santa Casa de Misericórdia de Araxá é uma das referências de clínica médica e cirúrgica de média complexi-
dade, tanto de urgência e emergência como eletivas, na Região Ampliada de Saúde do Triângulo Sul;
>. que a Santa Casa de Misericórdia de Araxá encaminhou expediente à 3ª. Promotoria de Justiça e ao Conselho 
Municipal de Saúde datado  de 19 de maio de 2015 e recebido em 22 de maio de 2015, noticiando suspensão dos 
atendimentos em razão da falta de recursos;
>. que as Obras Assistenciais Casa do Caminho recebeu nos últimos dias a maioria dos casos de internação, superlo-
tando seus leitos de clínica, inclusive com utilização de leitos cirúrgicos ;
>. que com a paralisação da Santa Casa, a falta de leitos da Casa do Caminho e a distância de outros leitos do sistema 
SUS-FÁCIL coloca em risco a vida dos pacientes que poderiam ser atendidos no município;  

>. que pelo  Ofício 219/3ª. PJ/2015 o Ministério Público encaminhou ao Conselho Municipal de Saúde a RECOMEN-
DAÇÃO no. 02/2015 que RECOMENDA ao prefeito Municipal de Araxá/MG, à Secretária Municipal de Saúde de Araxá, 
ao Coordenador da Central de Regulação do SUS/fácil de Uberaba, à Direção Clínica da Santa Casa de Misericórdia 
de Araxá que “1- Adotem todas as providências inerentes às suas funções, necessárias a manter o atendimento de 
clínica médica e cirúrgica de média complexidade, tanto de urgência como de emergência  como eletivas, à população 
da microrregião de  Araxá”;
>. que as duas entidades hospitalares fi lantrópicas e sem fi ns lucrativos do município de Araxá vem, há vários anos, 
alertando o município de Araxá para a necessidade de aporte de recursos para as duas entidades, para custeio de 
despesas,  sem os quais as mesmas não poderiam mais funcionar;
>. que o défi cit acumulado nos últimos três  anos se deve a que os Convênios que a Santa Casa e a Casa do Caminho 
têm com o Sistema Único de Saúde – SUS não cobrem uma série de procedimentos, medicamentos, exames e quando 
cobrem os valores repassados pelo SUS são bem menores do que realmente estão sendo praticados no mercado;

> RESOLVE:
Artigo 1º Aprovar a RECOMENDAÇÃO ao Município de Araxá de repasse em regime de urgência e emergência de 
recursos fi nanceiros do Fundo Municipal de Saúde ou na sua falta de recursos de outras fi chas orçamentárias da 
LOAS/2015 para custeio de despesas já realizadas pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá e Obras Assistenciais 
Casa do Caminho no valor de:
I. Santa Casa de Misericórdia de Araxá: R$850.000,00
II. Obras Assistenciais Casa do Caminho: R$800.000,00
§ 1º. Para  providenciar agilidade no repasse dos recursos recomenda-se que a Prefeitura utilize todos os meios ne-
cessários  disponíveis na Lei Federal no. 8666/1993;
§ 2º. Para providenciar agilidade na aplicação de recursos na aquisição de medicamentos, materiais e pagamentos 
diversos recomenda-se adotar a possibilidades de dispensa de licitação previstas na Lei Federal 8666/1993;

Artigo 2º. Aprovar a RECOMENDAÇÃO ao Município que repasse recursos fi nanceiros,  do Fundo Municipal de Saúde 
para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá e para as Obras Assistenciais Casa do Caminho para quitação de dívidas 
acumuladas dos anos 2013, 2014 e 2015 de:

I – Até  R$3.068.626,16 para a  Santa Casa de Misericórdia de Araxá;
II- Até R$3.868.024,06  para as Obras Assistenciais Casa do Caminho;

Parágrafo único: Para efetivação dos Convênios a Prefeitura Municipal de Araxá enviará os Planos de Ação e Convê-
nios acompanhados dos seguintes documentos:
a) PARECER JURÍDICO – elaborado pela Procuradoria Jurídica do Município de Araxá;
b) PARECER CONTÁBIL – elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;
c) Planilhas com especifi cação detalhada de fornecedores e valores a pagar de cada entidade hospitalar;

Artigo 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e poderá ser contestada em até 30 (trinta) dias, 
prazo após este será considerada automaticamente homologada,   revogando-se as determinações em contrário.

Araxá, 22 de maio  de 2015.

Elias Pedro Vieira
 Conselho Municipal de Saúde de Araxá

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL  DE ARAXÁ
DECRETO Nº 1.679  -    DE 14 DE MAIO DE 2015

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com 
as Leis Municipais nº 5.612/2009, 6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Senhora ELIANE APARECIDA FERREIRA ROSA ao cargo em co-
missão de Supervisora de Engenharia e Sinalização da Assessoria de Trânsito e Transporte 
– ASTTRAN.
Art. 2º. Fica nomeada a Senhora ELIANE APARECIDA FERREIRA ROSA ao cargo em comis-
são de Chefe de Setor da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de 
maio de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.680  -    DE 14 DE MAIO DE 2015

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com 
a Lei Municipal nº 5.612 de 29 de outubro de 2009, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora MIRTES ESTER MARTINS DOS SANTOS ao cargo em co-
missão de Supervisora de Engenharia e Sinalização da Assessoria de Trânsito e Transporte 
– ASTTRAN.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.682   -   DE 14 DE MAIO DE 2015

Altera a composição do Conselho Municipal de Educação - CME, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente 

de acordo com o Decreto nº 568 de 1995, que fi ca as diretrizes para a Regulamentação do 
Conselho Municipal de Educação, modifi cada pelo Decreto nº 573 de 26 de novembro de 2009, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica altera a composição dos membros do Conselho Municipal de Educação – CME, 
passando o mesmo a ser composto da seguinte forma:
I. Representante dos Professores da Rede Municipal de Ensino:
Titular: Rosângela Cristina Cunha
Suplente: Merciana Alves Cunha
II. Representante dos Professores da Rede Estadual de Ensino:
Titular: Rita Cássia Hordones
Suplente: Magna Maria Pinto Mota
III. Representante dos Professores da Rede Federal de Ensino:
Titular: Marcus Caetano Domingos
Suplente: Leni Nobre de Oliveira
IV. Representante dos Professores da Rede Particular de Ensino:
Titular: Adriana Silveira Bernardes de Assis
Suplente: Adriana Paiva Maneira
V. Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino:
Titular: Ana Maria Rezende de Alencar Silva
Suplente: Maria do Carmo Ribeiro
VI. Representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino:
Titular: Renata de Castro Machado
Suplente: Antônio Carlos Pimenta
VII. Representante dos Diretores da Rede Particular de Ensino:
Titular: Luciana Silva Nogueira
Suplente: Rosa Maria Vasconcelos
VIII. Representante dos Pais de Alunos da Rede Municipal de Ensino:
Titular: Neliano Ferreira Alves
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Suplente: Adriana Aparecida Alves
IX. Representante da Rede de Ensino Superior:
Titular: Ivana Guimarães Lodi
Suplente: Maria Celeste de Moura Andrade
X. Representante do SIND-UTE:
Titular: Luciana Aparecida da Silva Aníbal
Suplente: Roberto William de Sá
XI. Representante da ACIA:
Titular: Wellington Alves Martins
Suplente: Márcio Antônio Farid
XII. Representante da OAB/MG:
Titular: Nilson Vieira de Carvalho
Suplente: Eliana Maria Pavan de Oliveira
XIII. Representante da SEE/MG:
Titular: Mariléia Abadia Alves Martins
Suplente: Maria Cristina Cunha
XIV. Representante do Sistema S:
Titular: Baltazar José Geraldo Júnior
Suplente: Anderson Abadio Matias
XV. Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Jaqueline de Fátima Batista Guimarães
Suplente: Maria Madalena Costa Amâncio
XVI. Representante da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social:
Titular: João Paulo dos Reis
Suplente: Maria Aparecida Pereira
XVII. Representante da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento:
Titular: Lara Flávia Ribeiro
Suplente: Mediana de Oliveira
XVIII. Representante do Conselho Regional de Contabilidade
Titular: Denis Murilo Carvalho
Suplente: Helci Marques
Art. 3º. Fica revogado o Decreto n.º 1.134 de 11 de agosto de 2014.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá
GESSY GLÓRIA LEMOS

Secretária Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 1.694    -    DE 29 DE MAIO DE 2015
Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com 
as Leis Municipais n° 5.664/2009, 6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Senhora FÁTIMA BORGES SOARES DE OLIVEIRA do cargo em 
comissão de Diretora VI, da Biblioteca Pública Municipal Viriato Correa;
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 
de novembro de 2014.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.695  -    DE 29 DE MAIO DE 2015

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com 
a Lei Municipal nº 5.612 de 29 de outubro de 2009, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Senhor MARCOS RENE DA MOTA ao cargo em comissão de Chefe de 
Setor de Transporte da Assessoria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 
de maio de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.696   -    DE 29 DE MAIO DE 2015

Revoga gratifi cação a servidora que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município de Araxá e de acordo com o art. 11, da Lei nº 2.948, de 03 de abril de 1995, combi-
nado com o item 2, do anexo II, da referida Lei, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada gratifi cação a título de Encarregado de Serviço, na ordem de 50% (cin-
qüenta por cento), a Servidora LUENNE SILVA REZENDE.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de 
01 de junho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.697    -    DE 01 DE JUNHO DE 2015

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com 
as Leis Municipais n° 6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora PAULA SOUZA E SILVA ao cargo em comissão de Superviso-
ra da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Parcerias.
Art. 2º. Fica nomeada a Senhora LUCIENE CRISTINA SANTOS FERREIRA BORGES ao cargo 
em comissão de Supervisora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Par-
cerias.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 
de junho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO N.º 1.698  -   DE 01 DE JUNHO DE 2015.
Altera a composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, do Município de 
Araxá.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições Constitucionais e Legais, especialmente de 
acordo com a Lei nº. 3. 814, de 21 de março de 2001, alterada pela Lei nº. 5.461 de 29 de abril 
de 2009, DECRETA:
Art. 1º. Fica altera a composição dos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar 
– CAE, passando o mesmo a ser composto da seguinte forma:
I – Representante do Poder Executivo:
Titular: Silvia Cardoso Alves
Suplente: Rosemeyre Ribeiro da Silva
II- Representantes de Docentes e Trabalhadores na Área da Educação:
Titulares: Luciana de Fátima Alves
Isabel Cristina dos Santos
Suplentes: Mirelle de Melo Sousa
Nilza Tereza das Graças Jacinto
III- Representantes de Pais e Alunos:
Titulares: Jilson Aparecido Miguel
Alessandra Cristina Silva Moura
Suplentes: Jaqueline de Souza Menezes
Priscila Gonçalves Panício Ferreira
IV- Representantes da Sociedade Civil Organizada:
Titulares: Suelene Maria Ribeiro Silva
Lilia da Cunha Resende Costa
Suplentes: Lara Suzana Borges
João Cássio das Neves Martins Teixeira
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 349 de maio de 2013.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá
GESSY GLÓRIA LEMOS

Secretária Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 1.704    -    DE 03 DE JUNHO DE 2015
Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com 
as Leis Municipais n° 6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora EDILAINE CÁSSIA MANOEL PACHECO ao cargo em comis-
são de Supervisora da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 
de junho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.705   -    DE 03 DE JUNHO DE 2015

Cria o Comitê de Coordenação e o Comitê Executivo e dispõe 
sobre o processo de elaboração da política pública de sanea-
mento e do respectivo plano municipal de saneamento básico.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, 
considerando a competência do município para defi nir e organizar a prestação dos serviços 
públicos de interesse local, considerando a responsabilidade do Poder Público Municipal em 
formular a Política Pública de Saneamento e o respectivo Plano Municipal de Saneamento 
Básico, nos termos da Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007, e do Decreto 7.217 de 21 de junho 
de 2010, DECRETA:
Art. 1º. Ficam criados o COMITÊ DE COORDENAÇÃO e o COMITÊ EXECUTIVO, respectiva-
mente, responsáveis pela coordenação e pela operacionalização da Política Pública de Sane-
amento e do respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, e cujas respectivas 
composições e atribuições são defi nidas a seguir.
Art. 2º. O COMITÊ DE COORDENAÇÃO, instância consultiva e deliberativa, responsável pela 
orientação, assessoramento, coordenação e acompanhamento da elaboração do Plano Muni-
cipal de Saneamento Básico – PMSB será composto pelos seguintes representantes:
I- Representantes do Poder Executivo:
a) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Coordenador: Marco Antônio Rios
b) Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá
Titular: Paulo de Souza Júnior
Suplente: Givago Mateus Leite
c) Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana
Titular: Sebastião Donizete de Souza
Suplente: Vicente Martins de Oliveira Junior
II- Representantes do Poder Legislativo:
a) Titular: Girlane Aparecida Guimarães Bittencourt
Suplente: Igor Faria Rocha
III-  Representantes da Sociedade Civil:
a) CODEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente
Titular: Valéria Sieiro Conde Corrêa
Suplente: Agnaldo José Jerônimo
b) Secretaria Municipal de Saúde 
Titular: Fabrício de Ávila Ferreira
Suplente: Flávia Rios Ribeiro Cassiano
c) Associação de Catadores de Recicláveis
Titular: Mirian Gonçalves Mota de Souza
Suplente: Marco Reules Gonçalves
d) COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Titular: Geraldo Magela Pena
Suplente: Rácio Pena
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e) ACIA- Associação Comercial e Industrial de Araxá
Titular: Antônio Claret de Faria
Suplente: Márcio Antônio Farid
f) AREA – Associação de Engenheiros e Agrônomos da Região de Araxá
Titular: Élcio Barreto Borges
Suplente: Ivan Eliziário Valeriano
g) EMPRESAS: CBMM e Vale Fertilizantes S.A
Titular: Bruni Fernando Riffel
Suplente: Antônio Geraldo Alves Ribeiro
§1º. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos coordenará os trabalhos do COMITÊ. Na au-
sência do seu representante, a coordenação fi cará a cargo do representante, a coordenação 
fi cará a cargo do representante do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 
de Araxá.
§2º. As deliberações do COMITÊ se darão por decisão da maioria presente na reunião cabendo 
ao Coordenador decidir em caso de empate.
§3º. Caberá ao COMITÊ DE COORDENAÇÃO, em relação à participação social, estabelecer 
o cronograma de debates, seminários e audiências públicas, abertas à população para discus-
são e participação na formação do diagnóstico e do Plano Municipal de Saneamento Básico 
– PMSB de Araxá.
§4º. Caberá ao COMITÊ DE COORDENAÇÃO em relação à comunicação social, estabelecer 
o cronograma de debates, seminários e audiências públicas, estabelecer mecanismos de dis-
ponibilização, repasse e facilitação da compreensão das informações para que a sociedade 
possa contribuir e fazer suas escolhas nos trabalhos de planejamento.
Art. 3º. O COMITÊ EXECUTIVO será o responsável pela operacionalização do processo de 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB composto por servidores dos 
órgãos municipais e prestadores de serviços da área de saneamento básico, assim compre-
endido como: Distribuição de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos, cuja composição será a seguinte:
I. Representante da Secretaria Municipal Serviços Urbanos
Marco Antônio Rios
Belmiro França
II. Representantes do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá
Viviane Lima de Carvalho
Paulo Roberto Camargos
Marcia Aparecida Almeida Andrade
III. Representantes da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana
Sebastião Donizete de Souza
Vicente Martins de Oliveira Junior
IV. Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
José Maria Lemos Junior
Ronilson de Aquino
V. Representantes da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social
João Lázaro de Ávila Carvalho
Ernestina Aparecida de Souza
VI. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Fabrício de Ávila Ferreira
Flávia Rios Ribeiro Cassiano
§1º. O representante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios coor-
denará este COMITÊ.
§2º. O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA funcionará 
como secretaria executiva deste COMITÊ.
Art. 4º. O Processo de Elaboração do PMSB deverá contemplar as seguintes fases e etapas:
I. FASE 1 – Planejamento do Trabalho
a) Plano de Trabalho
b) Participação Social e Comunicação
II. FASE 2 – Elaboração do PMSB
a) O diagnóstico integrado da situação local dos quatro componentes do saneamento básico: 
abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
b) Prognóstico e alternativas para a universalização, condicionantes, diretrizes e a defi nição de 
objetivos e metas municipais ou regionais de curto, médio e longo prazos, para a universaliza-
ção do acesso aos serviços de saneamento básico;
c) A defi nição de programas, projetos e ações, para o cumprimento dos objetivos e metas, e 
para assegurar a sustentabilidade da prestação dos serviços;
d) Ações para emergência, contingências e desastres;
e) Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da efi ciência, efi cácia e efetivi-
dade das ações do PMSB;
III. FASE 3 – Aprovação do PMSB
Parágrafo único: O processo de elaboração da Política e do Plano Municipal de Saneamento 
Básico deve prever a sua apreciação através de audiência pública e aprovação por Lei Muni-
cipal.
Art. 5º. No assessoramento ao COMITÊ EXECUTIVO, conforme as necessidades poderão 
ser constituídos grupos de trabalho multidisciplinares, compostos por técnicos do saneamento 
básico, de áreas correlatas, da sociedade civil e de outros processos locais de mobilização e 
ação para assuntos de interesses convergentes com o saneamento básico.
Art. 6º. O desempenho dos serviços descritos neste decreto será considerado de relevante 
interesse público e não remunerados.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.706   -   DE 03 DE JUNHO DE 2015

Denomina localização da sede do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 
de Araxá.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal nº 4.135, de 
30 de dezembro de 2.002 (Plano Diretor Estratégico), DECRETA:

Art. 1º. A localização da sede do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de 
Araxá, a partir de 12 de março de 2015, passa a ser na Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, 
Município de Araxá, Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único. O presente Decreto passa a fazer parte integrante do Estatuto do IPDSA apro-
vado pelo Decreto Municipal de nº 386 de 11 de agosto de 2005.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 
de março de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO N.º 1.707  DE  11 DE JUNHO DE 2015

 
Convoca a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica convocada a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá, a ser realizada pelo 
Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 
Parágrafo único.  Será presidida pela Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, em sua ausên-
cia ou impedimento pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 
 Art. 2º. A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá ocorrerá nos dias 10 e 11 julho de 2015 
e contará com as seguintes etapas municipais.
§1º.  Pré Conferências, nas cinco regiões urbanas geográfi cas do município de Araxá.
§2º.  Pré Conferências nas Regiões rurais do município de Araxá. 
Art. 3º. Terá como objetivo geral a avaliação do cumprimento pelo executivo das diretrizes e 
ações de saúde aprovadas na 6ª Conferencia Municipal de Saúde de Araxá, defi nição de di-
retrizes e ações para a política pública integrada de saúde no município de Araxá bem como, 
defi nição de prioridades para as etapas Estadual e Federal da 15ª Conferencia Nacional de 
Saúde e a eleição e o envio de delegados representantes do município de Araxá para as etapas 
subsequentes. 
Art. 4º. O Tema da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá será “Saúde Pública de Quali-
dade para Cuidar Bem das Pessoas” e o eixo: “Direito do Povo Brasileiro”.
Art. 5º. A 7ª Conferencia Municipal de Saúde de Araxá Contará com a seguinte estrutura admi-
nistrativa. 
§1º.  Comissão Organizadora 
§ 2º.  Regimento Interno. 
Art. 6º. As despesas com a realização da Conferência fi carão a cargo da Secretaria Municipal 
de Saúde, com os recursos consignados na dotação orçamentária para a Manutenção das 
Atividades do Conselho Municipal de Saúde.
Art. 7º. Secretaria de Saúde fará publicar no Diário Ofi cial do Município, a composição da Co-
missão Organizadora Municipal e o Regimento Interno da Conferência aprovados pelo Conse-
lho Municipal de Saúde. 
Parágrafo único.  O regimento interno disporá sobre a organização e funcionamento da 7ª 
Conferência Municipal de Saúde de Araxá, inclusive sobre o processo de escolha de seus 
delegados. 
 
Art. 8º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1708  -  DE 11 JUNHO DE 2015

Designa servidores para acessar informações junto as Instituições fi nanceiras.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais 
decreta:
Art. 1º - Ficam designados os seguintes servidores do departamento de Tesouraria da Prefei-
tura Municipal de Araxá para consultar e emitir extratos bancários e comprovantes de paga-
mentos das contas do Banco do Brasil S/A(001), Caixa Econômica Federal (104) e Banco Itaú 
Unibanco S/A(341) da Prefeitura Municipal de Araxá CNPJ nº 18.140.756/0001-00, Fundo Mu-
nicipal de Saúde CNPJ nº 12.046.773/0001-98 e Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ 
nº 19.588.972/0001-77.
a) Antônia Aparecida Massad Marques Borges, portadora do RG nº -3.140.906 SSP/MG, ins-
crita no CPF sob o nº487.733.106-97 , residente e domiciliada na Rua Imbiaça, 86 – Vila São 
Pedro;
b) José Adriano Barbosa, portador do RG nº M.7.873.802 SSP-MG , inscrito no CPF sob o nº 
825.185.306-06, residente e domiciliado na Rua Wilson Rios nº 115 , Jardim Bela Vista- Araxá-
-MG;
c) Leovander Gomes de Ávila, portador do RG nº M-3.670.949 SSSP/MG, inscrito no CPF sob 
o nº 741.588.306-30, residente e domiciliado na Rua Joaquim Antônio Dutra, 43 Centro;
d) Aline Cristina De Souza, portador do RG n° MG-15.464.146 SSP/MG, inscrito no CPF sob 
o n° 099.911.816-10, residente e domiciliado na Avenida Dr Edmar Cunha n°286, Santa Terezi-
nha; 
e) Jaqueline Pires Moreira, portadora do RG nº MG – 11.579.728 SSP/MG, inscrita no CPF nº 
047.080.316-96, residente e domiciliada na Rua Domingos Peres Gondim, 125 – Bairro Bela 
Vista;
f) Luenne Silva Rezende, portadora do RG nº MG – 15. 344.179 SSP/MG, inscrita no CPF nº 
083.582.216-81, residente e domiciliada na Rua Abdanur Elias nº 308, Bairro São Pedro;
g) Lorena Aguiar Gondim Melo, portadora do RG nº 13.311.899 SSP/MG, inscrita no CPF nº 
077.485.796-01, residente e domiciliada na Rua Augusto Alves, 180 – Bairro Serra Morena.
 Art. 2º - Fica designada a servidora Maria Regina de Oliveira, portadora do RG nº M-2.599.815 
SSP/MG , inscrita no CPF sob o nº340.715.046-68 , residente e domiciliada na Rua Alexandre 
Gondim,170 - Centro, para consultar, emitir extratos bancários e digitar pagamentos on-line no 
Banco do Brasil nas contas da Prefeitura Municipal de Araxá.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
EDITAL nº 01/2015

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA

A Secretaria Municipal Especial de Assuntos para o Gabinete do Prefeito, atendendo à deman-
da da Prefeitura Municipal, tendo em vista as diversas requisições de estagiários para auxiliar 
nas atividades das demais Secretaria Municipais, direta ou indiretamente, em atendimento ao 
que dispõe o art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a Lei nº 11.788 de 25 de 
setembro de 2008, e a Lei Municipal n.º 6.865/2015, torna pública a realização de processo 
seletivo para formação de cadastro de reserva para futura contratação de estagiários, conforme 
as condições estabelecidas neste Edital, para os seguintes cursos: 

NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO:
CURSOS
Administração 
Arquitetura 
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Fisioterapia
Sistemas de Informação
Pedagogia
Psicologia
Serviço Social

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1- O processo seletivo é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada pela Se-
cretaria Municipal Especial de Assuntos para o Gabinete do Prefeito, e será regido por este 
Edital, realizado em 2 (duas) etapas distintas:
1ª etapa – avaliação curricular;
2ª etapa – entrevista, como descrito no item 4.1 deste Edital.
1.2- O processo de seleção a que se refere o presente edital tem por objetivo o desenvolvi-
mento do educando, oferecendo a preparação para o trabalho através do seu contato com as 
demandas dentro das Secretarias Municipais, onde possa exercer atividades condizentes com 
o conteúdo cursado em sua instituição de ensino;
1.3- A formação do cadastro de reserva permitirá ao município agilizar o atendimento à deman-
da de cada Secretaria, quando for necessário o recrutamento de estagiário, para substituição 
de outro ou à execução de serviços;
1.4- A 1ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada nas dependências da Secretaria Mu-
nicipal Especial de Assuntos para o Gabinete do Prefeito, pela Comissão de Avaliação;
1.5- A 2ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada também nas dependências da Se-
cretaria Municipal Especial de Assuntos para o Gabinete do Prefeito, na Praça Coronel Adolfo, 
n. 09, centro desta cidade de Araxá, por um ou mais membros da Comissão de Avaliação e 
um representante da área de atuação do candidato, destacado do quadro de servidores do 
município. As entrevistas se darão nos dias e horários a serem informados, junto a divulgação 
do resultado da 1ª Etapa;

2. DA BOLSA
2.1- Os candidatos, quando convocados, receberão pelas atividades prestadas, uma bolsa 
complementar educacional no valor máximo de 80% (oitenta por cento) do valor líquido devido 
à título de mensalidade pelo bolsista, que será condizente com a jornada de 30 horas sema-
nais, ambos acrescidos de auxílio transporte;
2.2- Essa bolsa poderá ser reduzida proporcionalmente à redução da carga horária, de acordo 
com as atividades a serem desenvolvidas, na forma da Lei Municipal n.º 6.865/2015.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1- As inscrições serão gratuitas.
3.2- Orientações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal Especial de Assuntos para o 
Gabinete do Prefeito, por meio do telefone (34) 3691-7005;
3.3- As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado no local de inscrição 
no período de 15/06/2015 a 19/06/2015, devendo o candidato anexar, o currículo de no máximo 
2 (duas) páginas contendo nome, e-mail, telefone, idade, Instituição de Ensino, curso, período 
e turno em que frequenta as aulas, interesses do candidato em assumir o estágio, cursos extra-
curriculares, seminários, congressos, publicações científi cas e monitorias que tenha realizado;
3.3.1 Ressalte-se que somente serão avaliados os quesitos (item 4. quadro I) constantes no 
currículo anexado no momento da inscrição; 
3.4- Em nenhuma hipótese será realizada inscrição nos demais departamentos da Prefeitura, 
sendo permitido apenas da forma descrita no item anterior (3.3); 
3.5- Somente poderão participar do processo seletivo, estudantes dos cursos descritos no pre-
âmbulo deste Edital;
3.6- São requisitos básicos para inscrição dos candidatos de:
a- Estar devidamente matriculado(a) e frequentando as aulas;
b- Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;
c- Ter a idade mínima de 18 anos completos até a data de admissão;
d- Não possuir restrições de quaisquer ordens junto à Instituição de Ensino à qual estiver vin-
culado (a);
e- Não pertencer ao quadro efetivo ou temporário de servidores da Prefeitura Municipal de 
Araxá/MG;
f- Ter disponibilidade para participar das atividades de capacitação por ocasião do início das 
atividades de estágio, bem como das reuniões de planejamento;
g- Ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de até 30 (trinta) horas semanais 
por todo o período de estágio;

3.7- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer os critérios do Processo, certifi -
cando-se de que preenche todos os requisitos exigidos no momento da formalização do Termo 
de Compromisso de Estágio;
3.8- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das condições estabele-
cidas neste Edital;
3.9- Às pessoas com defi ciência serão assegurados 10% (dez por cento) das vagas disponi-
bilizadas após formação do quadro de reservas, participando em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere a avaliação curricular e de desenvoltura e aptidão na 
entrevista;
3.9.1- As pessoas com defi ciência deverão apresentar no ato da entrevista laudo médico que 
descreva o estado de saúde do candidato;
3.10- No momento do preenchimento do Formulário de Requerimento de Inscrição, o Candida-
to com defi ciência deverá declarar sua condição no campo apropriado a este fi m, fi cando desta 
forma indicado para convocação prioritária;
3.11- Consideram-se defi ciências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que implique grau 
acentuado de difi culdade para integração social;
3.12- A defi ciência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem desenvolvi-
das no estágio;
3.13- Não serão considerados como defi ciência visual os distúrbios de acuidade visual passí-
veis de correção;
3.14- As vagas defi nidas às pessoas com defi ciência, que não forem preenchidas por falta 
de Candidato, poderão ser aproveitadas pelos demais inscritos, observada a ordem geral de 
classifi cação;
3.15- Caso o Candidato inscrito com defi ciência não se enquadre nas categorias defi nidas no 
art. 4º, incisos I a V, do Decreto Federal 3.298, de 20.12.1999, alterado pelo Decreto Federal nº 
5296, de 02/12/2004, seu nome será excluído da Lista de candidato com Defi ciência e passará 
a constar na Lista Geral de Classifi cação;
3.16- O candidato que não declarar ser defi ciente no ato da inscrição, e/ou não atender ao 
solicitado nos itens 3.9 a 3.15 deste Capítulo, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
situação, nem concorrer às vagas reservadas, seja qual for o motivo alegado;
3.17- Ao efetuar a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição;
3.18- A classifi cação gera, para os candidatos, apenas a expectativa de aproveitamento.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1– O processo seletivo, conforme já descrito no item 1, é de responsabilidade da Comissão 
de Avaliação, nomeada pela Secretaria Municipal Especial de Assuntos para o Gabinete do 
Prefeito, e será regido por este edital, realizado em 2 (duas) etapas distintas:

1ª Etapa – avaliação curricular, através dos critérios constantes do quadro 1 deste edital que 
serão analisados pela Comissão de Avaliação, sendo que a relação dos classifi cados será 
publicada no site ofi cial da Prefeitura, www.araxa.mg.gov.br, no dia 22/06/2015 às 18h onde 
também constará data e horário de apresentação dos candidatos para entrevista (2º Etapa).

Quadro 1
Quesitos a serem avaliados Pontuação Unitária Pontuação Máxima
Cursos de Capacitação 5 20
Seminários e ou Congressos 5 20
Publicações Científi cas 5 20
Monitoria 5 20
Total: 80

2ª Etapa – entrevista; que compreenderá na investigação da veracidade das informações des-
critas nos documentos apresentados pelo candidato, que serão analisados pela Comissão de 
Avaliação. Serão considerados classifi cados para esta etapa somente os candidatos classifi ca-
dos até 2 (duas) vezes o número de vagas.

Quadro 2
Quesitos a serem 

avaliados
Características dos quesitos a serem 

avaliados
Pontuação 

Unitária

Comunicação

• Capacidade de expressão oral;

5
• Capacidade de ouvir;
• Empatia;
• Fluência verbal.

Conhecimentos Técnicos • Conhecimentos específi cos da área. 5

Postura/Atitudes
• Espontaneidade/Gestos forçados;

5
• Calma/agitação/agressividade.

Personalidade
• Observação do modo de conduta visível;

5• Andar, expressão facial, gestos, contato 
ocular, postura, atividade motora.

Total: 20

4.2- O candidato classifi cado deverá apresentar-se para a entrevista que será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal Especial de Assuntos para o Gabinete do Prefeito, pela 
Comissão de Avaliação, situado na Praça Coronel Adolfo, n.º 09, Centro, no horário constante 
da publicação, portando documentos pessoais e os que comprovem as informações que cons-
tam no currículo anexado via internet no ato da inscrição. 
4.3- Informações constantes no currículo que não forem devidamente comprovadas acarreta-
rão perda da pontuação, caso tenha sido pontuada, podendo ser o candidato desclassifi cado.
4.4 - Se necessário for, obedecendo a ordem de classifi cação, haverá segunda chamada para 
realização da entrevista;
4.5- O atraso ou não comparecimento para a entrevista implicará na eliminação do candidato 
do processo seletivo;
4.6- Caso ocorra empate na pontuação dos candidatos, cada etapa deverá respeitar os seguin-
tes critérios para desempate:
4.6.1-   Na primeira etapa serão usados os seguintes critérios na seguinte ordem:
a) Candidato que estiver em período mais avançado.



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015PÁGINA | 10

b) Candidato com idade mais avançada.
4.6.2- Na segunda etapa serão usados os seguintes critérios na seguinte ordem:
a) Candidato que atingir maior pontuação na 1º Etapa;
b) Candidato que estiver em período mais avançado;
c) Candidato que possuir idade mais avançada.
5. DOS RECURSOS
5.1- O candidato que se sentir lesado, poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado, 
mediante apresentação formal e escrita de suas razões que deverá ser entregue à Secretaria 
Municipal Especial de Assuntos para o Gabinete do Prefeito, na Praça Coronel Adolfo, n.º 09, 
no dia 24/06/2015, das 08:00h às 18:00h, quando se tratar de recurso contra a 1º Etapa e, no 
dia 01/07/2015, das 08:00h às 18:00h, quando se tratar de recurso contra a 2º Etapa;
5.1.1- O resultado do recurso da 1ª etapa será publicado no site www.araxa.mg.gov.br e, ainda, 
no Mural Público da Prefeitura Municipal de Araxá, localizado na Rua Presidente Olegário Ma-
ciel n.º 306, centro de Araxá/MG, no dia 25/06/2015.
5.1.1- O resultado do recurso da 2ª etapa, o resultado fi nal do processo seletivo, será publica-
do no Diário Ofi cial do Município de Araxá – DOMA, no site www.araxa.mg.gov.br e, ainda, no 
Mural Público da Prefeitura Municipal de Araxá, localizado na Rua Presidente Olegário Maciel 
n.º 306, centro de Araxá/MG, no dia 03/07/2015.
6 - DO RESULTADO
6.1- O resultado fi nal deste Processo Seletivo de Estágio com os candidatos aprovados será 
publicado e divulgado no dia 03/07/2015, no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá - www.
araxa.mg.gov.br , DOMA, e, no Mural Público da Prefeitura Municipal de Araxá, localizado na 
Rua Presidente Olegário Maciel n.º 306, centro de Araxá/MG.
6.2- Será de competência exclusiva dos candidatos interessados acompanhar devidamente 
todas as publicações relativas ao presente Processo para todo e qualquer efeito;
7. DAS CONVOCAÇÕES
7.1- A convocação obedecerá à classifi cação constante da divulgação do resultado fi nal, obser-
vado o percentual de vagas reservadas para os candidatos com defi ciência;
7.2- A convocação dos candidatos habilitados dependerá da disponibilização de vagas nas di-
versas Secretarias Municipais, não havendo portanto, obrigatoriedade de convocação de todos 
os classifi cados;
7.3- O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessida-
des da Prefeitura Municipal de Araxá/MG, conforme já informado;
7.4- A convocação será feita por e-mail, telefone e telegrama, devendo o candidato manter 
atualizados os dados cadastrais junto a esta Instituição.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A critério da Prefeitura Municipal de Araxá/MG, por justo motivo, as datas e/ou os horários 
das etapas poderão ser alteradas, mediante Retifi cação de Edital a ser publicado, sem que 
implique em direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza;
8.2- Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal Especial de As-
suntos para o Gabinete do Prefeito e pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo;
8.3- O candidato que desistir do estágio será excluído de imediato da lista de classifi cação;
8.4- O presente Edital, todas as suas alterações e os resultados do presente Processo Seletivo 
serão publicados no Diário Ofi cial do Município - DOMA, no site ofi cial da Prefeitura Municipal 
de Araxá/MG, www.araxa.mg.gov.br, bem como, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal; 
sendo essas as formas ofi ciais de comunicação dos atos do Processo Seletivo para todos os 
efeitos legais.
8.5- O estágio não poderá exceder a dois (2) anos;
8.6- Os candidatos deverão ter disponibilidade para cumprir a carga horária de no mínimo 04 
(quatro) horas diárias, cientes de que o horário de desenvolvimento do estágio fi cará a critério 
de cada Secretaria em que o estagiário estiver vinculado dentro do máximo legal de 30 (trinta) 
horas semanais;
8.7- Excepcionalmente poderá ser estabelecida, em comum acordo, jornada semanal que ve-
nha a contemplar cumprimento de algumas horas durante os fi nais de semana, com vistas 
ao acompanhamento de eventos culturais, esportivos, turísticos, considerados relevantes à 
complementação do aprendizado, e desde que não ultrapasse a carga horária semanal deter-
minada no Termo de Compromisso de Estágio;
8.8- O presente Processo Seletivo terá validade de até 1 (um) ano após a homologação do 
resultado fi nal.
8.9- A qualquer tempo, se comprovados o não atendimento ou a não adequação aos requisitos 
deste Processo Seletivo ou da legislação pertinente, o (a) candidato (a), mesmo que já tenha 
iniciado as atividades do estágio, será desclassifi cado (a).
Araxá/MG, 10 de junho de 2015.

Aracely de Paula
Prefeito Municipal de Araxá

Lucimary Fátima da Silva Ávila
Secretária Municipal para Assuntos do Gabinete do Prefeito

Maria Aparecida Rios Moço
Procuradora Geral do Município

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.889   -   DE 29 DE MAIO DE 2015

Institui o Programa “ADOTE UMA NASCENTE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Eustáquio José Pereira, com a 
Graça de Deus, aprova, e eu, prefeito, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído no Município de Araxá o PROGRAMA “ADOTE UMA NASCENTE”.
Art. 2º O PROGRAMA “ADOTE UMA NASCENTE” objetiva promover a recuperação e manter 
recuperada as nascentes situadas em áreas públicas e/ou privadas degradadas e preservar as 
que se mantêm intactas.
Art. 3º Para efeitos desta Lei serão realizadas as seguintes ações:
I – delimitação física da área;
II – sinalização da área, conforme padrão a ser    estabelecido contendo, no mínimo, as seguin-
tes informações:
a) inscrição “Área de Preservação Permanente – Programa “Adote uma Nascente”;
b) o nome da nascente;
c) o nome da pessoas física ou jurídica, de direito público ou privado, que adotou a nascente;
d) as informações com fi ns de educação ambiental, prestadas por técnicos devidamente ha-
bilitados, para registro em arquivo com fi ns de monitoramento ambiental, caracterizando os 
recursos naturais da área como água, solo, fauna e fl ora;
e) os nomes dos técnicos que prestaram as informações ambientais constantes da alínea “d”;
f) os telefones para denúncias de crimes ambientais;
III – recuperação da área pública degradada;
IV – manutenção da área, promovendo, dentre outras ações, as seguintes:
a) construção de aceiros, precedendo o período de seca, em áreas com riscos de incêndios;
b) prevenção contra erosões, precedendo o período das chuvas, em áreas com solo suscetível 
a esse evento;
c) limpeza periódica para retirada de resíduos sólidos;
vigilância para prevenir ações de degradação ambiental, encaminhando d) as denúncias ao 
órgão competente.
§ 1º A recuperação da área, prevista no inciso III deste artigo, será executada na nascente após 
a apresentação de um plano de recuperação permanente, devidamente aprovado pelo órgão 
competente;
§ 2º A utilização das águas da nascente será permitida desde que devidamente autorizada pelo 
órgão competente.
Art. 4º É proibido, sem prejuízo de outras vedações legais, nas áreas relativas às nascentes 
adotadas por este programa:
I – o lançamento canalizado de galerias de águas pluviais;
II – lançamento de efl uentes;
III – edifi cações;
IV – retirada de árvores;
V – plantio de espécies exóticas;
VI – acesso e criação de animais.
Art. 5º Denomina-se “Colaborador do Programa Adote uma Nascente” o interessado disposto a 
apoiar ações de preservação de nascentes no âmbito do Programa.
§ 1º Poderão ser colabores do Programa “Adote um Nascente”    órgão  e  entidades,  públicas 
ou privadas, e indivíduos, pessoas físicas ou jurídicas, que estejam dispostos a colaborar, de 
forma voluntária, com recursos fi nanceiros, serviços ou doação de matérias para manutenção 
de uma ou de um conjunto de nascentes e/ou para a manutenção do programa.
§ 2º O colaborador poderá manifestar interesse em preservar uma ou mais nascentes, devendo 
apresentar proposta que, caso aprovada, contará com a orientação técnica do órgão responsá-
vel pelo Meio Ambiente na implementação de ações em prol da preservação da área adotada.
§ 3º Cada colaborador receberá um certifi cado de “Adotei uma Nascente”, renovado anualmen-
te, de acordo com seu interesse e com avaliação dos técnicos do órgão responsável pelo Meio 
Ambiente.
§ 4º Os colaboradores não poderão estar envolvidos ou virem a se envolver em processos ad-
ministrativos ou judiciais, ou inquérito policial, relacionados com crimes contra o meio ambiente.
§ 5º O desligamento dos colaboradores poderá acontecer a qualquer momento, sendo exigida 
apenas a comunicação ofi cial dessa decisão pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente ou 
pela manifestação de vontade do colaborador.
Art. 6º O Programa “Adote uma Nascente” será coordenado pelo órgão responsável do Meio 
Ambiente, que fi cará responsável pela sua estruturação, administração e controle, bem como 
a defi nição das atribuições dos colaboradores.
Art. 7º As pessoas que tiverem uma nascente em sua propriedade, mas não tiverem recursos 
para preservá-la, poderão disponibilizar a área para ser adotada por outra pessoa ou entidade.
Art. 8º As ações de preservação de nascentes, em área pública ou privada, não implicarão na 
obtenção, pelo colaborador, de quaisquer direitos de uso ou ocupação da área da nascente ou 
de indenizações por benfeitorias.
Art. 9 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por decreto no que couber.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM:  Pregão 02/2015

OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos do CIMPLA - Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto 
de Araxá, para serem entregues parceladamente e conforme necessidade,  durante o ano de 2015.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2015

CONTRATANTE: CIMPLA – Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá

CONTRATADA: ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA E CIA

VIGÊNCIA: 08/06/2015 a 31/12/2015


