
Sábado, 13 de Março de 2021
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

 Ano XI -  Nº 1120

Processo Administrativo nº 578/2021
Vistos, etc...
Em complementação a despacho de fls. 80, DEFI-
RO o pedido de reconhecimento, pelo Município
de Araguari, através da Secretaria Municipal de
Saúde, da Fundação de Assistência, Estudo e Pes-
quisa de Uberlândia – FAEPU, de entidade já qua-
lificada como Organização Social por outro ente
da Federação, nos termos da Lei Municipal nº 5.427,
de 8 de setembro de 2014 e Decreto nº 59, de 1º
de junho de 2015, para tanto, DECLARO extensí-
veis os efeitos dos artigos 12, 13 e 14 da Lei Muni-
cipal nº 5.427/2014.
Remeta-se estes autos à Procuradoria Geral do
Município para expedição do Decreto pelo Chefe
do Poder Executivo, bem como do Certificado de
Qualificação da entidade Fundação de Assistên-
cia, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU
como Organização Social no âmbito do Município
de Araguari, nos termos do  art. 13 do Decreto nº
059/2015.
Publica-se.
Araguari, 12 de março de 2021.

Soraya Ribeiro de Moura
Secretária Municipal de Saúde

DECRETO Nº 060, de 12 de março de 2021.
“Continua seguindo a deliberação do Governo do
Estado de Minas Gerais quanto o enquadramento
do Município de Araguari na onda roxa, tendo em
vista a permanência da Macrorregião Triângulo
do Norte na mencionada onda do Plano Minas

Consciente, e dá outras providências.”
O Prefeito de Araguari, do Estado de Minas Ge-
rais, no uso de suas atribuições legais que lhe con-
fere o art. 71, inciso VI, da Lei Orgânica Munici-
pal, de 21 de abril de 1990,
CONSIDERANDO a adesão do Município de
Araguari ao Plano Minas Consciente através do
Decreto nº 137, de 4 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO a comunicação do Governo Es-
tadual de confirmação da adesão do Município de
Araguari ao Plano Minas Consciente na data de 5
de agosto de 2020;
CONSIDERANDO a decisão do Governo de Mi-
nas Gerais anunciada nesta quarta-feira, dia 10
de março de 2021, segundo a qual a Macrorregião
Triângulo do Norte a qual se encontra integrado o
Município de Araguari permanece enquadrada na
onda roxa do Plano Minas Consciente;
CONSIDERANDO que as mudanças no Plano Mi-
nas Consciente através da Deliberação nº 130, de
3 de março de 2021, do Comitê Extraordinário da
Covid-19 que instituiu o “Protocolo Onda Roxa em
Biossegurança Sanitário - Epidemiológico - Onda
Roxa”, para os Municípios que integram a
Macrorregião Triângulo Norte é de ordem impositiva
para evitar o colapso na rede de saúde,
D E C R E T A:
Art. 1º Continua sendo adotada a deliberação do
Governo do Estado de Minas Gerais quanto o
enquadramento do Município de Araguari na onda
roxa por pertencer a Macrorregião Triângulo do
Norte do Plano Minas Consciente.
Parágrafo único. Tendo em vista que foi preciso
tomar medidas complementares às disposições
estabelecidas na Deliberação nº 130, de 3 de mar-
ço de 2021, do Comitê Extraordinário da Covid-
19 que instituiu o “Protocolo Onda Roxa em
Biossegurança Sanitário - Epidemiológico - Onda
Roxa”, durante o praxo de vigência deste Decreto
deverão ser observadas também as disposições
do Decreto nº 051, de 5 de março de 2021, apli-
cando no que couber os dispositivos do Decreto
nº 026, de 29 de janeiro de 2021, com suas alte-
rações.
Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Esta-
do de Minas Gerais, em 12 de março de 2021.

Renato Carvalho Fernandes
Prefeito

Soraya Ribeiro de Moura
Secretária de Saúde

DECRETO Nº 061, de 12 de março de 2021.
“Reconhece e qualifica como Organização Social,
na área da saúde, a entidade Fundação de Assis-

tência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia - FAEPU,
e dá outras providências.”

O Prefeito de Araguari, do Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
art. 71, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, de 21
de abril de 1990,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº
5.427, de 8 de setembro de 2014, alterada pelas
Leis Municipais nºs 5.640, de 10 de dezembro de
2015 e 6.345, de 2 de março de 2021, bem como no
Decreto Municipal nº 059, de 1º de junho de 2015;
CONSIDERANDO o ato da Secretaria Municipal de
Saúde que deferiu o pedido de reconhecimento, pelo
Município de Araguari, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, da Fundação de Assistência, Estu-
do e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU, de entidade
já qualificada como Organização Social por outro
ente da federação, nos termos da Lei Municipal nº
5.427, de 8 de setembro de 2014 e do Decreto Mu-
nicipal nº 059, de 1º de junho de 2015;
CONSIDERANDO o parecer favorável do Conselho
Municipal de Saúde pelo  deferimento do pedido de
reconhecimento, pelo Município de Araguari, atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde, da Funda-
ção de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia
– FAEPU, de entidade já qualificada como Organi-
zação Social por outro ente da federação,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica reconhecida e qualificada como Organi-
zação Social, na área da saúde, no âmbito do Muni-

cípio de Araguari, a entidade Fundação de Assis-
tência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU
inscrita no CNPJ nº 25.763.673/0001-24, com os
extensíveis efeitos dos artigos 12, 13 e 14 da Lei nº
5.427, de 8 de setembro de 2014.
Art. 2º O reconhecimento e a qualificação de que
trata o artigo anterior, habilita a Entidade a firmar
Contrato de Gestão com o Poder Público Municipal
e absorver a gestão compartilhada para execução
de atividades de serviços públicos e de interesse
público na área da saúde, nos termos das Leis Mu-
nicipais nºs 5.640, de 10 de dezembro de 2015 e
suas alterações, bem como no Decreto Municipal nº
059, de 1º de junho de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado
de Minas Gerais, em 12 de março de 2021.

Renato Carvalho Fernandes
Prefeito

Soraya Ribeiro de Moura
Secretária de Saúde

DECRETO Nº 062, de 12 de março de 2021.
“Nomeia/reconduz membros do Conselho

Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico e
Cultural de Araguari, dando outras providências.”

O Prefeito de Araguari, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais que lhe são próprias,
CONSIDERANDO a necessidade de recompor os
membros do Conselho Deliberativo Municipal do
Patrimônio Histórico e Cultural de Araguari median-
te a nomeação e recondução de alguns de seus
membros,
DECRETA:
Art. 1º O Conselho Deliberativo Municipal do
Patrimônio Histórico e Cultural de Araguari em ra-
zão da nomeação e recondução de parte dos seus
membros passa a ter a seguinte composição:
MEMBROS TITULARES:
I - Lucas Martins de Oliveira - Arquiteto - Secretaria
de Obras 
II - Glaucimar Soares da Silva - Geografa - Secreta-
ria de Meio
III - Diogo Machado Cunha e Sousa - Gestor Cultu-
ral e de Projetos 
IV - Luiz Alberto Correa Neto - Engenheiro Civil -
Sociedade Civil
V - Isabella Rodrigues da Cunha e Paula - Bióloga -
Sociedade Civil
V I - Maria Consuelo Ferreira Montes Naves - Histo-
riadora - Divisão de Patrimônio Histórico / FAEC
VII - Ademir José de Oliveira - Historiador - Divisão
de Patrimônio Histórico / FAEC
MEMBROS SUPLENTES:
I - Marcus Vinicius Leite Gomes - Biólogo - Secreta-
ria de Meio Ambiente
II - Igor Adriano Rodrigues - Design de Interiores -
Sociedade Civil
III - Marluce de Fátima Vieira - Turismóloga - Sec.
Desenvolvimento Econômico e Turismo
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IV - Nayara Gonçalves Oliveira - Arquiteta - Divisão
de Patrimônio Histórico / FAEC
V - Marco Túlio de Sousa Nascimento - Historiador -
Sociedade Civil
VI - Nayara Souto de Sousa - design de interiores -
Sociedade Civil
VII - Yuri Jivago Luciano Marques Borges -
Gastrônomo
Art. 2º O prazo do mandato dos membros ora no-
meados/reconduzidos será de dois (2) anos, permi-
tida uma recondução por igual período.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado
de Minas Gerais, em 12 de março de 2021.

Renato Carvalho Fernandes
Prefeito

Diogo Machado Cunha e Sousa
Presidente da FAEC

RATIFICAÇÃO PRORROGAÇÃO DO PREGÃO
003/2019 – PROCESSO 464/2019

Araguari – MG, 08 de março de 2021.
VITOR CARULLA FILHO

SUPERINTENDENTE SAE
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifica o ato de Dispensa de Licitação nº 12/2021
no caso mencionado.

SAE – Superintendência de Água e Esgoto; Araguari-
MG, 08 de março de 2021.

VITOR CARULLA FILHO
Superintendente – SAE
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RATIFICAÇÃO CONTRATO 013/2021 DISPENSA
13/2021– PROCESSO 654/2021

Araguari – MG, 08 de março de 2021.
VITOR CARULLA FILHO

SUPERINTENDENTE SAE
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RATIFICAÇÃO CONTRATO 013/2021 DISPENSA
13/2021– PROCESSO 654/2021

Araguari – MG, 08 de março de 2021.
VITOR CARULLA FILHO

SUPERINTENDENTE SAE
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Acompanhe

também

pela internet!

www.araguari.mg.gov.br
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