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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.002   -   DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia membros para o Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher de Araxá - CMDM

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 7.594 de 26 de 
agosto de 2021, DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para 

comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Araxá - 
CMDM, passando a ser composto pelos seguintes conselheiros:

I. Membros titulares representantes do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher de Araxá - CMDM:

a. Maria Cecília Ordones Silva Lemos: Representante da 
Secretaria Municipal de Ação Social;

b. Camila Aparecida Bomtempo de Assis Paiva – Repre-
sentante da Secretaria Municipal de Ação Social;

c. Tatiane Samanta Marques Gomes – Representante da 
Secretaria Municipal de Saúde;

d. Luciana Mesquita da Silva – Representante da Secreta-
ria Municipal de Segurança Pública;

e. Patrícia Aparecida Dias – Representante da Secretaria 
Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;

f. Telma Di Mambro Senra – Representante da Fundação 
de Assistência a Mulher Araxaense - FAMA;

g. Margarete dos Santos – Representante Instituto Apren-
der de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação So-
cial;

h. Juliana Gonçalves Machado e Silva – Representante da 
Associação de Amparo as Pessoas com Câncer de Araxá - AMPARA;

i. Neusa Maria de Castro Fonseca – Representante do 
Centro de Formação Profissional Júlio Dário;

j. Maria Abadia da Silva Rosa – Representante do Tria-
non Esporte Clube;

II.  Membros suplentes representantes do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Mulher de Araxá - CMDM:

a.  Mícia Mirian de Abreu Alves Bezerra – Representante 
da Secretaria Municipal de Ação Social;

b. Fernanda Aparecida Marques Negrão – Representante 
da Secretaria Municipal de Ação Social;

c. Leonice Ines Wojcik – Representante da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde;
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d. Kamila Carneiro – Representante da Secretaria Muni-
cipal de Segurança Pública;

e. Luciene Cristina Borges – Representante da Secretaria 
Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;

f. Renata Alves Pereira Lima – Representante da Funda-
ção de Assistência a Mulher Araxaense – FAMA;

g. Suélen Carolina de Souza – Representante do Institu-
to Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e 
Ação Social;

h. Ana Paula Gonçalves – Representante da Associação 
de Amparo as Pessoas com Câncer de Araxá - AMPARA;

i. Maiani Dafine Ferreira de Castro - Representante do 
Centro de Formação Profissional Júlio Dário;

j. Camilla Andressa Silva Vilela – Representante do Tria-
non Esporte Clube;

Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 932 de 03 de junho 
de 2022.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.003 - DE 18 DE JULHO DE 2022

Altera composição do Conselho Municipal do Idoso de 
Araxá – CMIA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
- Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro na Lei Muni-
cipal nº 3.492 de 04 de maio de 1999, e considerando as alterações 
trazidas pelas Leis Municipais n.º 5.771 de 02 de junho de 2010 e nº 
6.819 de 04 de março de 2015, DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titula-
res para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o mandato 
2021-2023, representando a Área Governamental:

I. Fani Aparecida Feres – Secretaria Municipal de Ação 
Social;

II. Leyane Aparecida de Carvalho Rodrigues – Secretaria 
Municipal de Ação Social;

III. Stella Teixeira Silveira – Secretaria Municipal de 
Ação Social;

IV. Cristiane Mirza Pereira da Silva – Secretaria Munici-
pal de Ação Social;

V. Josiane Moraes de Melo – Secretaria Municipal de 
Ação Social;

VI. Ana Paula Nassif – Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplen-
tes para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o mandato 
2021-2023, representando a Área Governamental:

I. Marlon de Lima Lopes – Secretaria Municipal de Ação 
Social;

II. Fábio França – Secretaria Municipal de Ação Social;

III. Max Emiliano Martins – Secretaria Municipal de 
Ação Social;

IV. Mícia Mirian de Abreu Alves Bezerra– Secretaria 
Municipal de Ação Social;

V. Luciene Cristina Borges – Secretaria Municipal de 
Ação Social;

VI. Jéssica Laís de Oliveira Pimenta – Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros titula-
res para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o mandato 
2021-2023, representando a Área Não Governamental:

I. Carlos Edésio Balieiro – Obras Sociais Eurípedes Bar-
sanulfo;

II. Ermes Diolino Borges – Recanto do Idoso São Vicente 
de Paulo;

III. José Humberto Gonçalves – Associação de Amparo 
às Pessoas com Câncer – AMPARA;

IV. Míriam Antoin Karan Lemos – Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE;

V. Adriana Gimenes Fraga – Centro de Formação Júlio 
Dário;

VI. Wanessa Borges Alves – Instituto das Artes e Movi-
mento – Mov’art.

Art. 4º. Ficam nomeados os seguintes membros suplen-
tes para comporem o Conselho Municipal do Idoso, para o mandato 
2021-2023, representando a Área Não Governamental:

I. Nilza Contato Balieiro – Obras Sociais Eurípedes Bar-
sanulfo;

II. Wânia Cristina dos Santos – Recanto do Idoso São 
Vicente de Paulo;

III. Juliana Gonçalves Machado e Silva – Associação de 
Amparo às Pessoas com Câncer – AMPARA;

IV. Amair de Araújo – Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE;

V. Maiani Dafine Ferreira de Castro – Centro de Forma-
ção Profissional Júlio Dário

VI. Angélica Borelli – Instituto das Artes e Movimento 
– Mov’art.

Art. 5º. Fica revogado o Decreto n. º 930 de 03 de junho 
de 2022.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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DECRETO Nº 1.004 - DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia membros para comporem o Conselho Munici-
pal de Assistência Social.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com a Lei nº 5.210 de 27 de março de 2008, DE-
CRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares 
para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, represen-
tando a Área Governamental:

I. Stella Teixeira Silveira – Secretaria Municipal de Ação 
Social;

II. Marcella da Costa Fontes – Secretaria Municipal de 
Saúde;

III. Leany Maria Pires Tupinambá – Secretaria Municipal 
de Educação;

IV. Cristina Miranda da Silva – Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos;

V. Carina Aureliana de Araújo Rodrigues – Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;

VI. Valdete Maria da Silva – Secretaria Municipal de Fa-
zenda, Planejamento e Gestão.

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes 
para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social para o 
mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, represen-
tando a Área Governamental:

I. Layane Aparecida de Carvalho – Secretaria Municipal 
de Ação Social;

II. Milton Neres de Resende Junior – Secretaria Munici-
pal de Saúde;

III. Antônia Aparecida Ribeiro – Secretaria Municipal de 
Educação;

IV. Maria Luisa Matias de Brito – Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos;

V. Ana Carolina de Resende Couto – Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;

VI. Eduardo Luciano Vieira – Secretaria Municipal de 
Fazenda, Planejamento e Gestão.

Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares 
para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, represen-
tando a Área Não Governamental:

I. Adriana Gimenes Fraga – Centro de Formação Profis-
sional Júlio Dário;

II. Wanessa Borges Alves – Instituto de Artes e Movi-
mento – MOV’ART;

III. Reginaldo José Cavallaro – Instituto Consciência e 
Ação;

IV. Valéria Pereira da Silva Nunes – Profissional da Área;

V. Maria Eugênia Deckers Andrade – Profissional da 
Área;

VI. Geraldo Magela da Silva – Representante dos usuá-
rios.

Art. 4º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes 
para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, represen-
tando a Área Não Governamental:

I. Antônia Aparecida Santos Oliveira – Trianon Esporte 
Clube;

II. Alessandra Roberta Moreira Mariana Teixeira – Fun-
dação de Assistência à Mulher Araxaense – FAMA;

III. Elba Regina Pontes Machado – Centro de Atendi-
mento Múltiplo dos Talentos de Araxá – CAMTA;

IV. Maria Celeste de Paula Souza – Profissional da Área;

V. Alessandra Maria da Silva – Profissional da Área;

VI. Divaldo Assis Geraldo – Representante dos Usuários

Art. 5º. Fica revogado o Decreto nº 915 de 31 de maio 
de 2022.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.005   -   DE 18 DE JULHO DE 2022

Altera composição do Conselho Municipal de Habita-
ção - COMUHAB, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro no § 2°, art. 13 
da Lei Municipal nº 5.635 de 19 de novembro de 2009, DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros titulares para com-
por o Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, para o man-
dato 2021-2024, representando o Poder Executivo:

I. Alessandra Maria da Silva – Secretaria Municipal de 
Ação Social;

II. Bruna Luísa da Silva – Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos;

III. Lívia Rosa Soares França – Secretaria Municipal de 
Fazenda, Planejamento e Gestão;

IV. Ana Carolina Resende do Couto – Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;

V. Clayton Aires da Silva – Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública.

Art. 2º. Ficam nomeados os membros suplentes para 
compor o Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, para o
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mandato 2021-2024, representando o Poder Executivo:

I. Layane Aparecida de Carvalho – Secretaria Municipal 
de Ação Social;

II. Maria Luiza Matias de Brito – Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos;

III. Lidiane Aparecida Borges – Secretaria Municipal de 
Fazenda, Planejamento e Gestão;

IV. Lorenzo França de Cavalini Bergmann – Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;

V. Maclaine Aparecida Oliveira do Carmo – Secretaria 
Municipal de Segurança Pública.

Art. 3º. Ficam nomeados os membros titulares para com-
por o Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, para o manda-
to 2021-2024, representando a área não-governamental:

 
I. Diego Augusto da Mata – Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia de Araxá - CREA;

II. Luis Fernando da Silva – Cooperativa Integral do De-
senvolvimento do Planalto de Araxá - COIND;

III. Luiz Alberto Balieiro – Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Planalto de Araxá – SINDUSCON;

IV. Claudete de Fátima Marques – Associação dos Mora-
dores dos Bairros Cincinato de Ávila e João Bosco Teixeira;

V. Jane Paranhos de Abreu Betz – Associação de Mora-
dores e Proprietários de Lotes do Barreirinho.

Art. 4º. Ficam nomeados os membros suplentes para 
compor o Conselho Municipal de Habitação - COMUHAB, para o 
mandato 2021-2024, representando a área não-governamental:

I. Rafael Augusto Alves Barreto – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Araxá – CREA

II. Antônio Donizetti Trevisan – Cooperativa Integral de 
Desenvolvimento do Planalto de Araxá Ltda – COIND;

III. Uriel Ribeiro de Resende – Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Planalto de Araxá – SINDUSCON;

IV. Mirian Barbosa de Freitas – Associação de Morado-
res dos Bairros Cincinato de Ávila e João Bosco Teixeira;

V. Fernando de Paula Ribeiro – Associação de Morado-
res e Proprietários de Lotes do Barreirinho.

Art. 5º. Fica revogado o Decreto n.º 931 de 06 de junho 
de 2022.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

DECRETO Nº 1.006 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a senhora Marcella da Costa Fon-
tes, CPF nº 086.020.846-09 e RG nº MG.14.541.069, como gestora 
do Termo de Fomento nº 003/2021, celebrado entre o Município 
de Araxá e a Associação de Amparo às Pessoas com de Araxá - 
AMPARA.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhor Nilton Ribeiro Júnior, CPF nº 092.519.116-
73 e RG nº MG 14.706.109.  (Presidente).

II – senhora Samantha Alves de Ávila, CPF nº 
048.797.426-35 e RG nº 8.829.132 (Secretária).

III - senhora Ádila Aparecida Raimundo, CPF nº 
076.531.136-48 e RG nº 14.409.478 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.007 DE 19 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o senhor Juliano César da Silva, 
CPF nº 902.938.606-10 e RG nº MG.6.690.755, como gestor do Ter-
mo de Fomento nº 028/2022, celebrado entre o Município de Araxá 
e a Fundação Rio Branco.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Carina Aureliana de Araújo Rodrigues, 
CPF nº 048.689.126-74 e RG nº 10.709.069  (Presidente).

II – senhor Lorenzo França de Cavalini Bergmann, 
CPF nº 602.938.606-10 e RG nº MG 6.690.755.   (Secretário).

III - senhora Mônica Lúcia de Castro do Carmo, CPF 
nº 083.980.566-73 e RG nº 14.549.059 (Membro).
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Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.008   -   DE 18 DE JULHO DE 2022

Designa para função gratificada e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o 
anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado 
pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de junho de 1990, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica designado ao servidor ALEXANDRE RO-
DRIGUES DA SILVA, para o exercício da função de Encarregado 
do Serviço de Manutenção Elétrica da Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.009 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia agente público, nos termos do artigo 6º da 
Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá nº 017, de 31 de março de 2021, a qual dis-
põe sobre a execução de Projetos Governamentais com recursos 
financeiros oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
de Araxá.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a senhora Josiane Morais de 
Melo, CPF nº 087.068.736-00 e RG nº 15.610.637, para fins de 
acompanhamento da execução do Projeto Governamental “Araxá 
Educ@Círculos”, a ser executado com recursos financeiros proce-
dentes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– FMDCA.

Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da agen-
te pública mencionada no caput, a senhora Layane Aparecida de 
Carvalho, CPF nº 103.121.226-40 e RG nº MG 14.664.726.

Art. 2º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.010 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 

13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a senhora Layane Aparecida de 
Carvalho, CPF nº 103.212.226-40 e RG nº MG 14.664.726, como 
gestora do Termo de Fomento nº 035/2022, celebrado entre o Muni-
cípio de Araxá e a Associação Vidança.

Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da ges-
tora mencionada no caput o senhor Max Emiliano Martins, CPF nº 
761.661.126-53 e RG nº 6.178.573.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Luciene Cristina Borges, CPF nº 
058.172.236-19 e RG nº M.11.672.460 (Presidente).

II – senhora Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 
787.522.136-68 e RG nº PR 12.858.087-5 (Secretária).

III - senhora Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e 
RG nº MG 2.228.117 (Membro).

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplementes 
dos membros da Comissão instituída pelo caput:

I – senhora Ana Caroline Santos Silva Soares, CPF nº 
101.317.146-27 e RG nº MG 16.752.025 (Presidente).

II – senhora Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-
00 e RG nº 764.008.2 (Secretária).

III – senhor Fábio Ferreira França, CPF nº 065.292.216-
38 e RG nº 104.131.94 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.011 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o senhor Marlon de Lima Lo-
pes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528, como gestor 
do Termo de Fomento nº 037/2022, celebrado entre o Município de 
Araxá e o Lions Clube de Araxá.

Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente do gestor 
mencionado no caput a senhora Josiane Morais de Melo, CPF nº
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087.068.736-00 e RG nº MG 15.610.637.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Midyanne Theresinha Oliveira Rosa, CPF 
nº 068.547.206-05 e RG nº MG 6.835.378 (Presidente).

II – senhora Mícia Mirian de Abreu Alves Bezerra, 
CPF nº 098.920.426-03 e RG nº MG 15.302.620 (Secretária).

III - senhora Dalila de Sousa Silva, CPF nº 048.224.423.22 
e RG nº MG 24228539 (Membro).

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplementes 
dos membros da Comissão instituída pelo caput:

I – senhora Dalila de Sousa Silva, CPF nº 048.224.423.22 
e RG nº MG 24228539 (Presidente).

II – senhora Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 
787.522.136-68 e RG nº PR 12.858.087-5 (Secretária).

III – senhora Stella Teixeira Silveira, CPF nº 
080.983.596-70 e RG nº MG 14.772.126 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.012 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o senhor Max Emiliano Martins, 
CPF nº 761.661.126-53 e RG nº 6.178.573, como gestor do Termo 
de Fomento nº 039/2022, celebrado entre o Município de Araxá e o 
Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo.

Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente do gestor 
mencionado no caput a senhora Josiane Morais de Melo, CPF nº 
087.068.736-00 e RG nº MG 15.610.637.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Ana Caroline Santos Silva Soares, CPF nº 
101.317.146-27 e RG nº MG 16.752.025 (Presidente).

II – senhora Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-
00 e RG nº 764.008.2 (Secretária).

III – senhor Fábio Ferreira França, CPF nº 065.292.216-
38 e RG nº 104.131.94 (Membro).

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplementes 
dos membros da Comissão instituída pelo caput:

I – senhora Dalila de Sousa Silva, CPF nº 048.224.423.22 
e RG nº MG 24228539 (Presidente).

II – senhora Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 
787.522.136-68 e RG nº PR 12.858.087-5 (Secretária).

III – senhora Stella Teixeira Silveira, CPF nº 
080.983.596-70 e RG nº MG 14.772.126 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.013 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada senhora Josiane Morais de Melo, 
CPF nº 087.068.736-00 e RG nº MG 15.610.637, como gestora do 
Termo de Fomento nº 040/2022, celebrado entre o Município de 
Araxá e a Sociedade de Promoção Humana.

Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da ges-
tora mencionada no caput o senhor Max Emiliano Martins, CPF nº 
761.661.126-53 e RG nº 6.178.573.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Dalila de Sousa Silva, CPF nº 048.224.423.22 
e RG nº MG 24228539 (Presidente).

II – senhora Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 
787.522.136-68 e RG nº PR 12.858.087-5 (Secretária).

III – senhora Stella Teixeira Silveira, CPF nº 
080.983.596-70 e RG nº MG 14.772.126 (Membro).

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplementes 
dos membros da Comissão instituída pelo caput:

I – senhora Ana Caroline Santos Silva Soares, CPF nº 
101.317.146-27 e RG nº MG 16.752.025 (Presidente).

II – senhora Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-
00 e RG nº 764.008.2 (Secretária).

III – senhor Fábio Ferreira França, CPF nº 065.292.216-
38 e RG nº 104.131.94 (Membro).
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Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.014 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o senhor Fábio Ferreira França, 
CPF nº 065.292.216-38 e RG nº 104.131.94, como gestor do Termo 
de Fomento nº 041/2022, celebrado entre o Município de Araxá e a 
Associação Lar Ebenézer.

Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente do gestor 
mencionado no caput a senhora Josiane Morais de Melo, CPF nº 
087.068.736-00 e RG nº MG 15.610.637. 

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Daiana Ferreira da Silva Santos, CPF nº 
087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Presidente).

II – senhora Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-
00 e RG nº 764.008.2 (secretária).

III – senhora Midyanne Theresinha Oliveira Rosa, 
CPF nº 068.547.206-05 e RG nº MG 6.835.378 (membro).

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplementes 
dos membros da Comissão instituída pelo caput:

I – senhora Dalila de Sousa Silva, CPF nº 048.224.423.22 
e RG nº MG 24228539 (Presidente).

II – senhora Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 
787.522.136-68 e RG nº PR 12.858.087-5 (Secretária).

III – senhora Stella Teixeira Silveira, CPF nº 
080.983.596-70 e RG nº MG 14.772.126 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.015 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 

da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a senhora Layane Aparecida de 
Carvalho, CPF nº 103.121.226-40 e RG nº MG 14.664.726, como 
gestora do Termo de Fomento Nº 003/FMI/2022, celebrado entre 
o Município de Araxá e as Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo.

Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da ges-
tora mencionada no caput, o senhor Max Emiliano Martins, CPF nº 
761.661.126-53 e RG nº 6.178.573. 

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Luciene Cristina Borges, CPF nº 
058.172.236-19 e RG nº M-11.672.460 (Presidente).

II – senhora Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 
787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 (Secretária).

III – senhora Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e 
RG nº MG 2.228.117 (Membro).

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos 
membros acima:

I – senhora Ana Caroline Santos Silva Soares, CPF nº 
101.317.146-27 e RG nº MG 16.752.025 (Presidente).

II – senhora Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-
00 e RG nº 7.640.082. (Secretário)

III - senhor Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-
51 e RG nº MG 14.749.567 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.016 DE 18 DE JULHO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o senhor Marlon de Lima Lo-
pes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528, como gestor do 
Termo de Fomento Nº 004/FMI/2022, celebrado entre o Município 
de Araxá e a Associação Lar Ebenézer.

Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente do gestor 
mencionado no caput a senhora Josiane Morais de Melo, CPF nº 
087.068.736-00 e RG nº MG 15.610.637.

 Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitora-
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mento e Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fo-
mento mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como mem-
bros:

I – senhora Midyanne Theresinha Oliveira Rosa, CPF 
nº 068.547.206-05 e RG nº MG 6.835.378 (Presidente).

II – senhora Mícia Mirian de Abreu Alves Bezerra, 
CPF nº 098.920.426-03 e RG nº MG 15.302.620 (Secretária)

III – senhora Dalila de Sousa Silva, CPF nº 048.224.423-
22 e RG nº MG 24228539 (Membro).

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos 
membros acima:

I – senhora Ana Caroline Santos Silva Soares, CPF nº 
101.317.146-27 e RG nº MG 16.752.025 (Presidente).

II – senhora Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 
787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 (Secretária).

III – senhora Stella Teixeira Silveira, CPF nº 
080.983.596-70 e RG nº MG 14.772.126 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.017 DE 18 DE JULHO DE 2022
Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-

mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o senhor Max Emiliano Martins, 
CPF nº 761.661.126-53 e RG nº 6.178.573, como gestor do Termo de 
Fomento Nº 002/FMI/2022, celebrado entre o Município de Araxá 
e o Recanto do Idoso de São Vicente de Paula.

Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente do gestor 
mencionado no caput a senhora Josiane Morais de Melo, CPF nº 
087.068.736-00 e RG nº MG 15.610.637.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento men-
cionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Ana Caroline Santos Silva Soares, CPF nº 
101.317.146-27 e RG nº MG 16.752.025 (Presidente).

II – senhora Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-
00 e RG nº 7640082 (Secretária)

III – senhor Fábio Ferreira França, CPF nº 065.292.216-
38 e RG nº 104.13194 (Membro);

Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos 
membros acima:

I – senhora Josiane Morais de Melo, CPF nº 087.068.736-

00 e RG nº 15.610.637 (Presidente)

II – senhora Dalila de Sousa Silva, CPF nº 048.224.423-
22 e RG nº MG 24228539 (Secretária).

III – senhora Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 
787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.018   -   DE 18 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, alterada pelas Lei Municipal nº 7.520/2021, Lei Munici-
pal nº 7.694/2021, e a Lei nº 7.828/2022, DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada a Sra. HEVELIN POLIANA DE 
ARAÚJO, do cargo em comissão de Assessora de Relações Interins-
titucionais - Nível 2, lotada na Secretaria Municipal de Obras Públi-
cas e Mobilidade Urbana.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de julho de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.019   -   DE 18 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, alterada pelas Lei Municipal nº 7.520/2021, Lei Munici-
pal nº 7.694/2021, e a Lei nº 7.828/2022, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o Sr. JONATHAN MAXIMI-
LIANO CAETANO, para o cargo em comissão de Assessor de Re-
lações Interinstitucionais - Nível 2, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Mobilidade Urbana.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de julho de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.020 - DE 18 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições
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Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro na Lei Municipal 
nº 7.235 de 30 de novembro de 2017, DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros titulares para inte-
grarem o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, gestão 2021-
2023:

I. Juliano César da Silva – Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;

II. Ricardo Brito Ruas - Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Inovação e Turismo;

III. Lorenzo França de Cavallini Bergmann - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;

IV. Carlos Vinicius Santos da Silva – Fundação Cultural 
Calmon Barreto;

V. Viviane Cristina Jacinto – Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública;

VI. Danilo Hélio Borges – Secretaria Municipal de Es-
portes;

VII. Fabiano Cota - Secretaria Municipal de Segurança 
Pública;

VIII. Maurício de Castro Rosa – Jornal Interação;

IX. Leandro Cardoso de Paula – Forrest Run;

X. Samuel César Barbosa Maciel – Representante de Ba-
res e Restaurantes;

XI. Maricell Barros Hussein – Bonare Eventos;

XII. Alessandro Henrique de Souza – SEBRAE;

XIII. Eduardo Boaventura Tannus – Araxá Convention 
& Visitors Bureau;

XIV. Sebastiana Eulália Hordones – Associação dos Ar-
tesões e Doceiros;

XV. Emílio Ludovico Neumann – ACIA;

XVI. Itamar Machado – CDL;

XVII. Ulisses da Cunha Guimarães – SENAC;

XVIII. Jorge Akel Filho – SENAC;

XIX. Dalva de Oliveira Lima – Associação de Turismo 
Rural;

XX. Mário Morais Marques – Sindicato dos Hotéis, Bares 
e Restaurantes.

Art. 2º. Ficam nomeados os membros suplentes para 
integrarem o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, gestão 
2021-2023:

I. Ana Carolina de Resende Couto - Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas;

II. Ana Carla Ferreira - Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas;

III. Carina Aureliana de Araújo Rodrigues - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações 
Tecnológicas;

IV. Tancredo Borges Guimarães – Fundação Cultural 
Calmon Barreto;

V. Eliane Aparecida Ferreira - Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana e Cidadania;

VI. Emerson Batista de Castro - Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana e Cidadania;

VII. Juliano da Silva Gomes – Secretaria Municipal de 
Esportes;

VIII. Armindo Maia – Jornal Interação;

IX. Chineyder Corrêa Tolentino – Forrest Run;

X. Christian Herman Oliveira – Representante de Bares 
e Restaurantes;

XI. Alfredo Borges Affonso – Bonare Eventos;

XII. Priscila David de Oliveira – SEBRAE;

XIII. Mauro Rocha Junior – Araxá Convention & Visi-
tors Bureau;

XIV. Ana Paula Fidelis – Associação dos Artesões e Do-
ceiros;

XV. Jaime Sánchez da Cruz Rios – ACIA;

XVI. Luiz César – CDL;

XVII. Luciana Alves Barcelos – SENAC;

XVIII. Willian Alves Martins – SENAC;

XIX. Elaine Di Mambro – Associação de Turismo Rural;

XX. Luciano Rios – Sindicato dos Hotéis, Bares e Res-
taurantes.

Art. 3º. Fica revogado o Decreto nº 206 de 09 de abril 
de 2021.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.021 - DE 18 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre revogação de Decreto.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 617 de 05 de janeiro 
de 2022.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi- 
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cação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de julho de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.022   -   DE 18 DE JULHO DE 2022

Designa para função gratificada e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o 
anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado 
pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de junho de 1990, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica designada a servidora ANA PAULA NAS-
SIF TONDATO DA TRINDADE, para o exercício da função de 
Encarregada dos Serviços de Referência Técnica em Promoção da 
Saúde e do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de julho de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.023   -   DE 18 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a aprovação do Loteamento Jardim Re-
sidencial Monte Haramun.

Art. 1º. Fica aprovado, de conformidade com a Lei 
Federal nº 6.766, de 19/12/1979, e da Lei Municipal nº 4.875 de 
12/04/2006, lei de parcelamento do solo urbano do Município de 
Araxá, conforme solicitação do proprietário e após parecer favorá-
vel do CODEMA- Conselho Municipal de Conservação e Defesa do 
Meio Ambiente, o LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL 
MONTE HARAMUN, de propriedade de MASSARI EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – CNPJ: 07.156.791/0001-
92, com sede na Praça Governador Valadares, n. 142, sala 01, nesta 
cidade de Araxá - MG.

Art. 2º. O proprietário, solicitante deste termo de aprova-
ção de parcelamento, que possui área de 127.194,14m², compromete-
-se, de acordo com as Leis citadas, a dar fiel cumprimento as seguintes 
obrigações:

I. Transferir para o patrimônio municipal, sem qualquer 
ônus para os cofres públicos as áreas indicadas no projeto como Áreas 
Verdes (14.426,17 m²), Áreas Institucionais (12.632,30 m²), Área de 
Preservação Permanente (37.077,17 m²), bem como, as áreas destina-
das ao Sistema Viário do loteamento (63.058,50 m²), num total de 
127.194,14 m², e isso tão logo esteja o mesmo devidamente registrado 
no Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca;

II. Transferir para o patrimônio municipal, sem qualquer 
ônus para os cofres públicos as áreas indicadas no projeto como Área 
de Compensação A e A1 (10.549,29 m²) e Área de Compensação 
B (1.810,44 m²) num total de 12.359,73 m², na Matrícula 70.674 em 
área contigua, a título de compensação, e isso tão logo esteja o mes-
mo devidamente registrado no Cartório do Registro de Imóveis desta 
Comarca;

III. ‘Executar à própria custa, dentro do prazo máximo de 
2 (dois) anos, a contar da data da aprovação do loteamento e na con-
formidade do cronograma anexo, as obras e serviços de infraestrutura 
exigidas neste termo: (Abertura das vias, terraplanagem e pavimenta-
ção asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ – 
sobre base de 15 cm, subleito de 20 cm e camada asfáltica de 3,0 cm, 
rede de água pluvial, rede de água potável, rede de esgoto sanitário, 
incluindo o emissário, rede de energia elétrica pública, com ilumina-
ção a LED, construção de meio fio e sarjeta, implantação de boco de 
lobo inteligente, construção de calçadas acessíveis, implantação de 
placas denominativas das vias, implantação de sinalização viária, ar-
borização do empreendimento, cercamento e recomposição das áreas 
verdes) após a aprovação dos respectivos projetos junto a Prefeitura 
Municipal de Araxá, CEMIG e COPASA;

IV. Atender todas as condicionantes definidas pela Licen-
ça Ambiental nº 010/2020, de 12 de agosto de 2020, concedida pelo 
CODEMA, a saber:

a. Elaborar e apresentar Projeto Técnico de Revitalização 
da Flora – PTRF, contemplando espécies nativas e frutíferas, para as 
áreas verdes contíguas à APP. Estas áreas deverão ser cercadas por 
alambrado (postes de concreto, com base de uma fiada de bloco de 
concreto cheio, onde se prenderá a tela de arame galvanizado de fio 
12 malha 2 polegadas). O projeto deverá conter Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica – ART de profissional legalmente habilitado 
e devidamente inscrito no conselho de classe. Prazo: 90 dias após o 
recebimento da licença ambiental.

b. Executar PTRF de acordo com cronograma apresen-
tado e acompanhar por pelo menos 3 (três) anos após o inicio das 
atividades, garantindo a eficiência do mesmo. Apresentar relatórios 
semestrais da implantação com a respectiva Anotação de Responsabi-
lidade Técnica – ART de profissional legalmente habilitado e devida-
mente inscrito no conselho de classe. Prazo: Conforme cronograma 
do projeto aprovado.

c. Elaborar e apresentar Projeto Técnico para Arborização 
Urbana, segundo Lei Municipal 3295/1997 e Manual de Arborização 
Urbana IPDSA. O projeto deverá conter Anotação de Responsabilida-
de Técnica – ART de profissional legalmente habilitado e devidamen-
te inscrito no conselho de classe. Prazo: 90 dias após o recebimento 
da licença ambiental.

d. Realização de projeto de adequação viária no trevo da 
Avenida José Ananias Aguiar para interligação ao loteamento, apro-
vado por órgão competente. Prazo: A definir.

e. Realização de projeto geométrico e de terraplenagem 
da interligação do trecho entre a Avenida José Ananias de Aguiar e a 
entrada do loteamento contemplando solução viária que direcione o 
fluxo de entrada e saída de veículos ao loteamento. O projeto deverá 
conter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de profissional 
legalmente habilitado e devidamente inscrito no conselho de classe.  
Apresentar relatório fotográfico com Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART comprovando instalação do projeto. Prazo: Antes da 
aprovação junto ao IPDSA.

f. Apresentar e executar projeto contemplando a corre-
ta destinação dos resíduos gerados na abertura das vias, bem como, 
projeto de drenagem pluvial no período de implantação das obras, o 
projeto deve conter, entre outros elementos, as medidas para evitar o 
carreamento do material, em especial, para o curso d’água. Protoco-
lar no IPDSA relatório fotográfico, com a devida Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica – ART de profissional legalmente habilitado, 
comprovando a implantação. Prazo: Até 10 dias antes do início das 
obras.
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g. Elaborar e apresentar Projeto de Gestão de Resídu-
os Sólidos. O projeto deverá conter Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART de profissional legalmente habilitado e devidamente 
inscrito no conselho de classe. Prazo: 90 dias após aprovação da 
Licença Ambiental.

h. Executar Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de acor-
do com cronograma apresentado e acompanhar durante a instalação 
do empreendimento. Apresentar relatórios semestrais da implantação 
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de 
profissional legalmente habilitado e devidamente inscrito no conselho 
de classe. Prazo: De acordo com o cronograma apresentado.

V. A empresa proprietária deverá fixar no local, antes do 
início das obras uma placa informando a natureza e as características 
do loteamento. A Placa deverá ter 2x4(dois por quatro) metros, po-
sicionada 2 metros acima do solo. O texto informativo da placa será 
definido pelo IPDSA e a mesma deverá permanecer no local até a 
comercialização de todos os lotes do empreendimento;

VI. Caucionar em favor da Prefeitura Municipal de Ara-
xá, como garantia da execução das obras de infraestrutura de que trata 
a cláusula 2º retro, 69 lotes a saber: Lotes: 06, 07 e 08 da quadra 01; 
Lotes: 06, 07 e 08 e da quadra 02; Lotes: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 e 23 da quadra 03; Lotes: 14, 15, 16, 17 e 18 da quadra 04; Lotes: 
14, 15, 16, 17 e 18 da quadra 05; Lotes: 13, 14, 15, 16 e 17 da quadra 
06; Lotes:11, 12 e 13 da quadra 07; Lotes: 18, 19 e 20 da quadra 08; 
Lotes:02, 03, e 04 da quadra 09; Lotes: 03,04 e 05 da quadra 10; Lo-
tes:02, 03 e 04 da quadra 11; Lotes: 01, 02 e 03 da quadra 12; Lotes 
04, 05 e 06 da quadra 13; Lotes 07, 08 e 09 da quadra 14; Lotes: 05, 
06 e 07 da quadra 15; Lotes 05, 06 e 07 da quadra 16; Lotes 05, 06 e 
07 da quadra 17; Lotes: 05, 06 e 07 da quadra 18, Lotes: 08, 09 e 10 da 
quadra 19; que serão objetos de ESCRITURA PÚBLICA DE CAU-
ÇÃO MEDIANTE GARANTIA HIPOTECÁRIA, os quais somente 
serão liberados após os competentes Termos de Vistoria, e aceitação 
das obras de infraestrutura a serem expedidos pela Prefeitura, pelas 
concessionárias de água potável, esgotamento sanitário e energia elé-
trica, e o atendimento de todas as obrigações dispostas nos itens de 1, 
2, 3, 4 e 7 relacionadas neste Termo, pelo que não poderão tais lotes 
serem negociados antes destas liberações.

VII. Os alvarás de construção para ocupação dos lotes, 
somente serão analisados e liberados após a conclusão e entrega, das 
obras e serviços da interligação viária entre o Loteamento e Aveni-
da José Ananias de Aguiar, classificada como Corredor Comercial 2 
(CC2), considerando as pistas de rolamento, passeios, comportando 
22,00 metros lineares de largura, com toda a infraestrutura pertinente. 
O projeto da interligação viária deverá ser aprovado pelo Instituto 
de Planejamento e desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, 
através de termo de aprovação específico. A contratante fica ciente de 
que todas as obras, bem como, quaisquer benfeitorias executadas na 
implantação da interligação viária, passarão a fazer parte integrante 
do patrimônio do Município, sem qualquer indenização, uma vez con-
cluídas e declaradas de acordo, após vistoria regular;

VIII. O Termo de Verificação e Aceitação do Loteamento 
somente será expedido após a conclusão da totalidade das obras e 
serviços de infraestrutura previstos nos itens 2, 3, 4 e 7 deste termo;

IX. A empresa proprietária fica ciente de que, não exe-
cutando as obrigações previstas neste Termo, a Prefeitura Municipal 
de Araxá poderá requerer a venda judicial dos lotes e aplicar o seu 
produto nas obras mencionadas na cláusula 2, 3, 4 e 7 deste instru-
mento, sem prejuízo das demais cominações previstas na Lei Federal 
6766/79;

X. O proprietário fica ciente de que todas as obras rela-
cionadas neste termo, bem como, quaisquer benfeitorias executadas 

pelos interessados nas áreas doadas, passarão a fazer parte integrante 
do patrimônio do Município, sem quaisquer indenizações, uma vez 
concluídas e declaradas “DE ACORDO” após vistoria regular.

Art. 3º. O presente Decreto de Aprovação deverá ser sub-
metido ao Registro de Imobiliário dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias conforme Art. 18 da Lei Federal nº 6766, de 19/12/1979, 
sob pena de caducidade deste ato aprovado, devendo, neste mesmo 
prazo apresentar ao IPDSA a certidão comprobatória da referida ins-
crição e caucionamentos.

Art. 4º. De acordo com as diretrizes da Lei do Plano Di-
retor Estratégico, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e da Lei do Es-
calonamento Urbano, a área a ser parcelada fica assim classificada:

• Macrozoneamento: ÁREA DE EXPANSÃO URBANA

• Escalonamento Urbano: Setor OESTE do perímetro ur-
bano do município de Araxá;

• Bairro: AMAZONAS

• Unidade Urbana: Loteamento Jardim Residencial 
Monte Haramun

• Zoneamento Urbano: classificada como Zona Residen-
cial 2 (ZR2).

           • Sistema viário: As vias são classificadas como: 
VIAS LOCAIS.

Art. 5º. Integram este Decreto de Aprovação os seguintes 
documentos protocolados nesta Prefeitura, sob o número 12.887/2021:

1. Projeto de parcelamento

2. Cópia da escritura da área

3. ART do projeto de parcelamento

4. Memorial Descritivo das áreas

5. Licença Ambiental

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Inexigibilidade por Credenciamento nº 12.005/2022. 
Processo nº 145/2022. 

O Município por meio da Secretaria Municipal de Saúde 
e do Presidente da Comissão de Licitação nomeado pelo Decreto nº 
852, de 29 de abril de 2022, torna público o I Edital de Retificação do 
Processo Licitatório em epígrafe, para supressão das exigências cons-
tantes das alíneas “e” e “f” (e suas sub-alíneas) dos itens 5.2.2, 5.3.3,

SETOR DE LICITAÇÕES
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respectivamente, do Edital e alíneas “e” e “f” (e suas sub-alíneas) dos 
itens “Qualificação Técnica – Pessoa Física” e “Qualificação Técnica 
– Pessoa Jurídica”, respectivamente, do Termo de Referência. 

Rodolfo Bernardes de Ávila Lemos
Presidente em exercício da CPL. 

21/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Processo Licitatório nº 092/2022
Inexigibilidade por Credenciamento nº 12.002/2022. 

O Município por meio da Secretaria Municipal de Fazen-
da, Planejamento e Gestão e do Presidente da Comissão de Licitação 
nomeado pelo Decreto nº 852, de 29 de abril de 2022, torna público 
o I Edital de Retificação do processo em epígrafe, para supressão das 
exigências constantes do Item 6.2.2.1, inciso II e 6.2.3, inciso I, am-
bos do Edital e Item 7.3.1, inciso II e 7.4, inciso I, ambos do Termo 
de Referência. 

Rodolfo Bernardes de Ávila Lemos
Presidente em exercício da CPL

21/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Inexigibilidade por Credenciamento 12.001/2022. 
Processo 62. 
Julgamento da fase de Habilitação. 

O Município de Araxá torna público, julgamento da fase 
de habilitação e proposta do em epígrafe para credenciamento para 
concessão/permissão de pessoa física para exploração de serviço pú-
blico de transporte coletivo urbano escolar. Licitante inabilitado(a): 
Welliton Alex Araújo (CPF nº 283.424.998-98). 

Rodolfo Bernardes de Ávila Lemos
Presidente em exercício da CPL

12/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.006/2022. 
Processo 171/2022.  

O Município torna público credenciamento de pessoa 
física ou jurídica para prestação de serviços médicos de plantonista 
presencial por hora em sala vermelha e serviços médicos plantonistas 
presencial por hora em clínica médica/reavaliação, “porta” e trans-
ferência, atuando nas unidades de atendimento da rede de urgência 
e emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá – MG. Os 
interessados poderão realizar o credenciamento a partir da data de 
publicação do aviso deste Edital, dia 21/07/2022, de segunda a sexta 
feira, no horário de 08:00hs às 12:00hs e 14:00hs às 18:00hs. Para to-
das as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

12/07/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Concorrência 03.003/2022. 
Processo: 96/2022. 

Objeto: Concessão dos incentivos à instalação e expansão 
de empresas (PROEMP), no Distrito Industrial, com a finalidade de 
estimular a geração de emprego e renda no Município de Araxá-MG, 
de acordo com a Lei Municipal nº 7.143/2017. O Município torna 
público julgamento dos recursos administrativos interpostos em face 
de Decisão lavrada na Ata de Sessão Pública de Julgamento datada 
de 24/06/2022. Recurso Administrativo da Licitante Araújo e Moura 
Panificadora e Confeitaria Ltda. (CNPJ:42.125.234/0001-05) conhe-
cido e não provido. Recurso Administrativo da Licitante Brasil Mais 
Transportes Ltda (CNPJ: 45.230.664/0001-85) conhecido e não pro-
vido. Recurso Administrativo da Licitante Centercat Ltda Me (CNPJ: 
27.302.589/0001-39) conhecido e não provido. Recurso Administrati-
vo da Licitante Deusimar Ferreira De Moura (CNPJ: 27.874.488/0001-
32) conhecido e não provido. Recurso Administrativo da Licitante NT 
& Soluções Agrícolas Ltda (CNPJ:39.806.208/0001-38) conhecido e 
não provido. Recurso Administrativo da Licitante Premoldados Total 
Ltda (CNPJ: 46.131.606/0001-67) conhecido e não provido. O Muni-
cípio torna público que na data de 29 de julho de 2022 às 09h00min 
(nove horas) ocorrerá a próxima sessão pública a ser realizada para 
abertura dos envelopes de Proposta Comercial da(s) empresa(s) ha-
bilitada(s) para respectiva análise e rubrica dos licitantes presentes e 
devolução dos envelopes da Proposta Comercial lacrados, aos licitan-
tes inabilitados. 

Rodolfo Bernardes de Ávila Lemos
Presidente em exercício da CPL

19/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico nº 09.122/2022. 
Processo 174/2022. 

O Município torna público contratação de empresa es-
pecializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de mate-
rial e mão de obra, para revitalização/recuperação da rua Edmundo 
Rodrigues da Silva no Bairro Leblon no Município de Araxá/MG. 
Acolhimento das propostas 22/07/2022 a partir das 08:00 horas até 
05/08/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início 
da sessão de disputa de preços dia 05/08/2022 às 09:05 horas. Local: 
www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.
licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 22/07/2022. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

19/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 09.120/2022
Processo 172/2022

O Município torna público a aquisição de calcário dolo-
mítico PRNT 80 a 85% para fornecimento aos produtores rurais cujas 
propriedades se localizem até 45 km do marco central do município 
de Araxá/MG, de acordo com a Lei Municipal nº 7.548 de 2.021, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. 
Acolhimento das propostas 22/07/2022 a partir das 08:00 horas até
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04/08/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início 
da sessão de disputa de preços dia 04/08/2022 às 09:05 horas. Local: 
www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.
licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 22/07/2022. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

19/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico nº 09.121/2022. 
Processo 173/2022. 

O Município torna público a contratação de empresa es-
pecializada para locação de ônibus e vans para atender a Secretaria 
Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Esportes da Prefei-
tura Municipal de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 22/07/2022 
a partir das 08:00 horas até 04/08/2022 às 09:00 horas; Abertura 
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 
04/08/2022 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 22/07/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

19/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Inexigibilidade por Credenciamento 12.001/2022. 
Processo 62. 
Julgamento da fase de Habilitação. 

O Município torna público, julgamento da fase de habili-
tação e proposta do processo em epígrafe para credenciamento para 
concessão/permissão de pessoa física para exploração de serviço pú-
blico de transporte coletivo urbano escolar. Licitante credenciado e 
habilitado: Adeilson Allison Pereira (CPF nº 995.853.676-53). 

Rodolfo Bernardes de Ávila Lemos
Presidente em exercício da CPL

12/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Inexigibilidade por Credenciamento 12.001/2022
Processo 62. 
Julgamento da fase de Habilitação. 

O Município de Araxá torna público, julgamento da fase 
de habilitação e proposta do processo em epígrafe para credencia-
mento para concessão/permissão de pessoa física para exploração 
de serviço público de transporte coletivo urbano escolar. Licitante 
credenciado e habilitado: Juliano César Moreira, inscrito no CPF 
nº036.869.716-90. 

Nathalie Isabela Kfuri da Silva
Presidente em exercício da CPL

18/07/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Revogação. 
Pregão Eletrônico 09.098/2022. 
Processo: 136/2022. 

Fica revogado o processo licitatório em epígrafe confor-
me motivos insertos no processo. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

12/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.078/2022. 
Processo 106/2022. 
Contrato: 267/2022. 

O Município e Perfugel Perfurações Geológicas LTDA, 
valor global: R$ 119.000,00, firmam Contratação de empresa especia-
lizada incluindo o fornecimento de material e mão de obra para per-
furação de poços artesianos em 4(quatro) campos de futebol, incluso 
ainda o processo de licenciamento, autorização e outorga junto aos 
órgãos competentes. Prazo de vigência: 30/01/2023. Prazo de execu-
ção: 30/10/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

30/06/2022.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.081/2022. 
Processo 110/2022. 
Contrato: 286/2022. 

O Município e Mateus Resende Andrade ME, valor glo-
bal: R$ 188.501,00, firmam Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de chaveiro, incluindo o fornecimento de 
materiais, para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal 
de Araxá-MG. Prazo de vigência: 30/01/2023. Prazo de execução: 
14/07/2023. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

14/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.093/2022. 
Processo 128/2022. 
Contrato: 268/2022. 

O Município e Auto Elétrica do Prado LTDA, valor 
global: R$ 357.984,77, firmam contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
mecânica e elétrica e fornecimento de peças (parte elétrica 12V) de 
reposição para conservação da frota de veículos leves que atendem 
aos serviços realizados por diversas secretarias do município de Ara-
xá-MG. Prazo de vigência: 31/12/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

04/07/2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.103/2022. 
Processo 148/2022. 
Contrato: 285/2022. 

O Município e Termoacústica Araxá LTDA, valor global: 
R$ 108.900,00, firmam contratação de empresa especializada em en-
genharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra para 
reforma do muro do Centro Esportivo Álvaro Maneira - ATC e muro 
do Estádio Municipal Fausto Alvim situados na Rua Paul Harris nº 
40, Vila João Ribeiro no Município de Araxá/MG. Prazo de vigência: 
13/01/2023. Prazo de execução: 13/10/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

13/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão Eletrônico 09.058/2022. 
Processo 76/2022. 
Contrato: 223/2022. 

O Município e Contraste Publicidade LTDA, valor global: 
R$ 94.983,00, Sitran Sinalização de Trânsito Industrial LTDA, valor 
global: R$ 209.482,00, firmam aquisição de placas, balizas e acessó-
rios para manutenção e implantação da sinalização vertical da malha 
urbana do município de Araxá-MG. Prazo de vigência: 31/12/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

03/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG 
Extrato de Contrato. 
Ata de Registro de Preços, 
Pregão Eletrônico 09.092/2022. 
Processo 127/2022. 

O Município e Conexão Médica Comercial LTDA, valor 
global: R$ 59.592,00, Estratti Vegetali Farmácia e Manipulação Ei-
reli, valor global: R$ 25.000,00; Galli e Liotto Comércio de Produtos 
Hospitalares LTDA, valor global: R$ 32.310,00; Macmed Soluções 
em Saúde LTDA, valor global: R$ 9.725,00; Nutriminas Comercio de 
Nutrições Dietéticas e Materiais Hospitalares LTDA-ME, valor glo-
bal: R$ 48.168,00; Pontes e Guedes Distribuidora de Medicamentos 
LTDA, valor global: R$ 9.606,25; TS Farma Distribuidora Eireli – 
EPP, valor global: R$ 1.710,00; firmam aquisição de medicamentos, 
para abastecimento da Farmácia da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Atenção Secundária de Saúde – UNISA, através da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Araxá-MG. Prazo de vigência: 
12 meses. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

24/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo
Dispensa 04.012/2018. 
Processo: 121/2018. 
Contrato: 241/2018. 

O Município e Maria Luciana Valeriano Silva, firmam 
aditamento ao contrato celebrado 10/07/2018, com prazo de vigência: 
01/02/2023, com reajuste e consequente alteração do valor contrata-
do. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

07/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Dispensa 09.006/2021. 
Processo: 06/2021. 
Contrato: 130/2021. 

O Município e RSA Engenharia LTDA, firmam adita-
mento ao contrato celebrado 10/07/2018, com prazo de vigência e 
execução: 31/12/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

07/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG 
Extrato de Termo Aditivo. 
Pregão Eletrônico 09.199/2021. 
Processo: 272/2021. 
Contrato: 01/2022. 

O Município e Pedroso & Filhos Construtora Eireli, fir-
mam aditivo de acréscimo de 15,06% do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

27/06/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Extrato de Ratificação de Dispensa 04.032/2022. 
Processo: 168/2022. 

Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de 
solicitação de locação de imóvel situado na Ruosé Gaspar, nº 274, 
Centro, em atendimento à Secretaria Municipal de Fazenda, Planeja-
mento e Gestão, com início em 18/07/2022 à 18/07/2023, destinado 
ao funcionamento do setor Administrativo dos Cemitérios, bem como 
o arquivo de documentos do Departamento Pessoal da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionam a sua escolha, com valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) mensais. Ratifico a condição de Dispensa 
enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art. 24, X, da Lei 
de Licitações e Contratos. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

15/07/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Extrato de Contrato. 
Dispensa de Licitação 04.032/2022. 
Processo:168/2022. 
Contrato:292/2022. 

O Município e a locadora Sra. Maria Nair de Paiva do
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Valle, contratam entre si a locação de imóvel localizado na Rua Dom 
José Gaspar, nº 274, Centro, Araxá/MG, destinado ao funcionamen-
to do setor Administrativo dos Cemitérios, bem como o arquivo de 
documentos do Departamento Pessoal da Secretaria Municipal de 
Fazenda, Planejamento e Gestão, com valor mensal de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) mensais. 

Rubens Magela da Silva 
Prefeito Municipal

15/07/2022. 

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

PORTARIA Nº 10, DE 21 DE JULHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO 
ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, POR EX-
CEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE FARMACÊUTICO 
PARA ATUAR COMO AUTORIDADE SANITÁRIA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Art. 1º - Fica aprovada a criação da comissão examina-
dora do processo seletivo para processo seletivo público simplificado 
para contratação temporária e formação de cadastro de reserva, por 
excepcional interesse público, de farmacêutico para atuar como au-
toridade sanitária.

Art. 2º - O presente Processo Seletivo será realizado sob 
a responsabilidade da Comissão Examinadora do Processo Seletivo, 
composta por profissionais indicados pela Secretária de Saúde:

a) Rosilene Aparecida Severo - Presidente da Comissão

b) Vanessa Helena Rocha Rodrigues - Secretário da Co-
missão

c) Marcella Teodoro - Membro da Comissão

d) Eduardo Eurípedes Silva - Membro da Comissão

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Araxá, 21 de julho de 2022.

Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISA 01/2022

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICA-
DO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E FORMAÇÃO 
DE CADASTRO DE RESERVA, POR EXCEPCIONAL IN-
TERESSE PÚBLICO, DE FARMACÊUTICO PARA ATUAR 

COMO AUTORIDADE SANITÁRIA.

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá torna público 
o Processo Seletivo Simplificado, regido pelo presente Edital, visando 
a contratação de 1 (um) profissional FARAMACÊUTICO para atuar 
junto à Vigilância Sanitária, nos termos do inciso IX do Art. 37 da CF 
e demais instrumentos legais. 

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. As atribuições da função estão descritas no anexo 
II e o contratado as exercerá sob supervisão da coordenadora da Vigi-
lância Sanitária e da coordenadora da Vigilância em Saúde. 

1.2. As informações concernentes à remuneração e 
jornada de trabalho estão descritas no Anexo I deste Edital.

1.3. Caberá à Comissão do Processo Seletivo, institu-
ída pela Portaria Nº 010/2022 SMS, a coordenação geral do processo 
de seleção de que trata este Edital

2. REQUISITOS 

2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangei-
ro, conforme o disposto em lei federal; ter completado 18 (dezoito) 
anos de idade.

2.2. Estar no gozo de seus direitos políticos; 

2.3. Estar regular com as obrigações militares e eleito-
rais; 

2.4. Possuir aptidão física e mental compatível com 
as atribuições do cargo público, aferida por meio de exame médico e 
psicológico; 

2.5. Possuir o nível de escolaridade e habilitação exi-
gida para desempenhar as atribuições do cargo público; 

2.6. Ter atendido às condições especiais prescritas na 
normativa de criação dos cargos públicos municipais; 

2.7. Não ter sido demitido do serviço público federal, 
estadual ou municipal em virtude de sanção determinada em processo 
administrativo disciplinar nos últimos cinco anos, contados retroati-
vamente da data da posse; 

2.8. Não possuir vínculo empregatício ou prestar ser-
viços em nenhum dos setores descritos nas atribuições do ANEXO 
III.

3. INSCRIÇÕES

3.1. Inscrição gratuita;

3.2. O período de inscrição para participação no Pro-
cesso Seletivo Simplificado será a partir de 8h de 22 de julho de 2022 
até às 17h00 de 25 de julho de 2022.

3.3. Para se inscrever no processo seletivo, o candida-
to deverá entregar a cópia do currículo na Vigilância Sanitária e cópia 
dos seguintes documentos:

3.3.1. Carteira do Conselho Regional de Farmácia;

3.3.2. CPF (Cadastro de Pessoa Física);

3.3.3. RG (Registro Geral);

SECRETARIA DE SAÚDE
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3.3.4. Certidão de Casamento, se casado;

3.3.5. Título de Eleitor e comprovante de regularidade 
eleitoral;

3.3.6. E dos documentos que comprove a experiência 
profissional descrita no ANEXO II.

4. ETAPAS:

4.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto 
de 2 (duas) etapas:

4.2. Primeira Etapa – Análise Curricular

4.3. Entrevista, de caráter classificatório e eliminató-
rio

4.4. PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE CURRICU-
LAR

4.4.1. Consiste em Análise de Currículo e Títulos para 
verificação das informações prestadas relativas aos títulos e experiên-
cia profissional, sendo que esta última deverá estar em conformidade 
com as atribuições da vaga.

4.4.2. A análise dos documentos será conduzida pela 
Comissão Avaliadora constituída por agentes públicos da Secretaria 
Municipal de Saúde;

4.4.3. Atribuir-se-á a pontuação máxima de 20 (vinte) 
pontos, correspondente à titulação e à experiência profissional efeti-
vamente comprovada pelo candidato, conforme ANEXO I deste edi-
tal.

4.4.4. A ausência da apresentação, ou a apresentação 
em desconformidade da documentação necessária à comprovação dos 
Pré-Requisitos de Formação constantes no ANEXO I, implicará na 
desconsideração do documento.

4.4.5. Serão pontuadas apenas as experiências profissio-
nais informadas pelo candidato que sejam compatíveis com as especi-
ficações contidas do ANEXO I deste Edital;

4.4.6. Ao estágio não será computado e nem atribuída 
pontuação como experiência profissional.

4.4.7. Caso o Certificado do Curso de Especialização 
constante no ANEXO I não especifique a carga horária do curso, de-
verá ser anexado o respectivo histórico para comprovação da carga 
horária mínima exigida;

4.4.8. Fica a cargo da Comissão Avaliadora do Processo 
Seletivo Simplificado solicitar vista ao documento original em caso 
de dúvida.

4.4.9. O candidato poderá participar do Processo Se-
letivo Simplificado mesmo não obtendo pontuação nas experiências 
profissionais, uma vez atendida a condição estabelecida para a Habi-
litação.

4.4.10. Não serão aceitos quaisquer documentos que se 
refiram a fato efetivado após decorrido o prazo para entrega da docu-
mentação pelo candidato convocado neste Processo Seletivo Simpli-
ficado.

4.5. SEGUNDA ETAPA - ENTREVISTA, DE CA-
RÁTER CLASSIFICATÓRIO E ELIMINATÓRIO

4.5.1. Consiste na realização de entrevista individual 
com os candidatos selecionados na 1ª etapa e tem por escopo, asse-
gurar a escolha de agentes qualificados para o exercício da função 
pública.

4.5.2. As entrevistas serão realizadas por servidores de-
signados pela comissão organizadora.

4.5.3. O local, a data e o horário das entrevistas serão 
informados, com antecedência mínima de 24 horas, aos candidatos 
por meio contato telefônico, WhatsApp ou e-mail e no site oficial 
https://www.araxa.mg.gov.br. 

4.5.4. Caso necessário, a entrevista poderá ser realizada 
por meio de videoconferência, sendo de responsabilidade do candida-
to toda a infraestrutura necessária, como computador, internet e apli-
cativo a ser informado;

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. A nota final dos candidatos, adotada para efeitos 
de classificação final, será composta pelo somatório da pontuação ob-
tida na 1ª etapa e na 2ª etapa. Será selecionado o candidato que obtiver 
maior pontuação total.

5.2. Em caso de empate será selecionado o candidato 
mais idoso. 

ANEXO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

1) farmácias de manipulação e farmácias hospitala-
res;

2) laboratórios de propedêutica, de pesquisa científi-
ca, de ensino, de calibração e de certificação;

3) serviços de bancos de leite humano e outros ser-
viços afins;

4) serviços de nutrição parenteral;

5) serviços de bancos de olhos, tecidos germinati-
vos, órgãos e células;

6) serviços de hemoterapia e hematologia;

7) clínicas de medicina nuclear e ressonância mag-
nética; serviços de radioterapia, ressonância magnética e outros;

8) clínicas de medicina nuclear, ressonância mag-
nética, serviços de radioterapia, serviços de radiodiagnóstico médico 
por imagem, colonoscopia e endoscopia digestiva alta; (Redação dada 
pela Lei nº 11222/2020)

 

 

ANEXO I 

 

Emprego Público Total de 
vagas Salário base Requisitos Exigidos 

 
Jornada Semanal 

de Trabalho 
(horas) 

Técnico Superior em Saúde - Farmacêutico 1 R$1.495,69 
Diploma de Bacharel 
em Farmácia 20hs 

 

ANEXO II 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR E PONTUAÇÃO 

Experiência profissional Valor unitário por 
ano de experiência 

Valor 
máximo 

Experiência profissional na área privativa do farmacêutico conforme Art. 1 do 
Decreto da Presidência da República Nº 85.878, de 7 de abril de 1981. 2 8 

TOTAL 8 

Titulação/certificação acadêmica Valor unitário Valor 
máximo 

Certificado de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 
mínimo de 360 horas/aula, reconhecido pelo MEC. 2 6 

Certificado de curso, mínimo de 45h/aula / participação em ação na área 2 6 
TOTAL 12 
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9) serviços de hemodinâmica (radiologia interven-
cionista);

10) centrais de captação de órgãos para transplante;

11) serviços de transplante de órgãos e tecidos;

B serviços de quimioterapia e afins;

13) serviços de hemodiálise e afins;

14) hospitais gerais, hospitais com CTI e serviços 
intra-hospitalares: bloco cirúrgico; bloco obstétrico; alojamento con-
junto; parto PPP (pré-parto, parto e pós-parto); unidades/centros de 
terapia intensiva - adulto, pediátrico e neonatal; unidades/centros de 
cuidados intermediários - adulto, pediátrico e neonatal; centrais de 
material e esterilização; unidades de internação; comissões de contro-
le de infecção hospitalar; endoscopia alta e baixa; radiodiagnóstico; 
pronto atendimento; nutrição parenteral; lavanderias hospitalares; ge-
renciamento de tecnologia; higienização; ambulatórios; serviços de 
nutrição e dietética; nutrição enteral; lactários; almoxarifados;

15) estabelecimentos de industrialização, fabricação, 
manipulação, distribuição, fracionamento, beneficiamento, embala-
gem, acondicionamento, tratamento químico ou físico, análise, ma-
nipulação, doação, reembalagem, transporte, depósito, comércio ou 
utilização de gêneros alimentícios;

16) estabelecimentos de distribuição, fracionamento, 
beneficiamento, embalagem, acondicionamento, tratamento químico 
ou físico, análise, manipulação, doação, reembalagem, transporte, de-
pósito, comércio ou utilização de bebidas, águas minerais e vinagres;

17) indústria de medicamentos, cosméticos, produtos 
de higiene, saneantes domissanitários, produtos de diagnóstico, pro-
dutos médico-hospitalares, produtos odontológicos e produtos para a 
saúde;

18) serviços de assistência domiciliar;

19) estabelecimentos de pesquisa científica, biotérios 
e congêneres;

20) estabelecimentos de pesquisa científica na área de 
insumos farmoquímicos, medicamentos e outros produtos de interes-
se da saúde;

21) serviços extra-hospitalares de esterilização de 
materiais;

22) serviços intra e extra-hospitalares de remoção de 
pacientes;

23) serviços intra e extra-hospitalares de processa-
mento de roupas de serviços de saúde;

24) serviços de assistência veterinária gerais e espe-
cializados: hospitais, clínicas, consultórios veterinários e congêneres;

25) unidades de pronto atendimento;

26) unidades de pronto atendimento - UPA - e unida-
des de referência secundárias;

27) clínicas/hospitais médicos especializados, inclu-
sive de cirurgia plástica;

28) laboratórios de controle de qualidade de insumos 
farmoquímicos, medicamentos e outros produtos de interesse da saú-
de de caráter intraindustrial.

29) serviço de assistência odontológica e radiodiag-
nóstico odontológico;

30) laboratórios de análises clínicas, de anatomia pa-
tológica, de histocompatibilidade e imunogenética.

31) instituições de longa permanência de idosos; es-
tabelecimentos de ensino; creches e afins;

32) comunidades/clínicas terapêuticas médicas; casas 
de detenção e internação compulsória;

33) inspeção dos serviços de radiodiagnóstico médi-
co por imagem, serviços de diagnóstico por métodos gráficos e servi-
ços de exames de ultrassonografia.

34) laboratórios de análises clínicas, de histocom-
patibilidade e imunogenética incluindo postos de coleta e serviço de 
transporte de material biológico;

Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde

Marcella Teodoro
Coordenadora da Vigilãncia Sanitária

PORTARIA Nº 031
EM 19 DE JULHO DE 2022

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

ARNILDO ANTONIO MORAIS, Secretário Municipal 
de Fazenda, Planejamento e Gestão, de acordo com a competência 
delegada nos termos do Decreto 0889/2022 e no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:

Determinar a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar, para o fim de apurar responsabilidades, conforme PAD 
005/2022.

Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela 
Portaria nº 027/2017, constituírem a Comissão Processante, a qual 
deverá encaminhar relatório conclusivo, ao Secretário Municipal de 
Fazenda, Planejamento e Gestão, no prazo de 90 dias.

Arnildo Antônio Morais
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 19 de Julho de 2022.

Secretaria Municipal de Fazenda
Planejamento e Gestão
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Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 024/2022.

PARTES: O Município de Araxá e a Andaiá Associação 
de Desenvolvimento e Intercâmbio Cultural Indígena da Região de 
Araxá.

OBJETO: Projeto “Área Cultural Arachazinho”.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto 

de 2022.
VALOR: R$ 49.976,00 (quarenta e nove mil e setecentos 

e setenta e seis reais).

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

Extrato Termo de Convênio.
Termo de Convênio nº 017/2022.

PARTES: O Município de Araxá e as Obras Assistenciais 
Casa do Caminho.

OBJETO: Cooperação mútua para o desenvolvimento de 
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS.

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 04 de abril de 
2023.

VALOR: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

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

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 025/2022.

PARTES: O Município de Araxá e a Casa de Acolhimen-
to São Francisco de Assis.

OBJETO: Custeio e manutenção.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de março 

de 2023.
VALOR: R$ 100.00,00 (cem mil reais).

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

Extrato Termo de Convênio.
Termo de Convênio nº 018/2022.

PARTES: O Município de Araxá e as Obras Assistenciais 
Casa do Caminho.

OBJETO: Cooperação mútua para o desenvolvimento de 
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS.

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 04 de abril de 
2023.

VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

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

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 026/2022.

PARTES: O Município de Araxá e o Recanto do Idoso de 
São Vicente de Paulo.

OBJETO: Custeio e manutenção.

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de março 
de 2023.

VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

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

Extrato Termo de Convênio.
Termo de Convênio nº 019/2022.

PARTES: O Município de Araxá e as Obras Assistenciais 
Casa do Caminho.

OBJETO: Cooperação mútua para o desenvolvimento de 
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS.

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 04 de abril de 
2023.

VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

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

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 027/2022.

PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Prote-
ção e Assistência ao Condenado – APAC – de Araxá.

OBJETO: Custeio e manutenção.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de março 

de 2023.
VALOR: R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos 

reais).

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

Extrato Termo de Convênio.
Termo de Convênio nº 020/2022.

PARTES: O Município de Araxá e as Obras Assistenciais 
Casa do Caminho.

OBJETO: Cooperação mútua para o desenvolvimento de 
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS.

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 04 de abril de 
2023.

VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

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

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 028/2022.

PARTES: O Município de Araxá e a Fundação Rio Bran-
co.

OBJETO: Realização do Projeto “Grande Chefinho”.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto 

de 2022.
VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

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

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 029/2022.

PARTES: O Município de Araxá e a Associação Sempre 
um Bom Papo.

OBJETO: Realização do Projeto “10ª Feira Literária de 
Araxá”.

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto 
de 2022.

VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PROCURADORIA GERAL
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Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 030/2022.

PARTES: O Município de Araxá e a Associação Educa-
cional de Araxá.

OBJETO: Custeio e manutenção.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto 

de 2022.
VALOR: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

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

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 031/2022.

PARTES: O Município de Araxá e a Associação Educa-
cional de Araxá.

OBJETO: Custeio e manutenção.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto 

de 2022.
VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

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

PORTARIA 21 de 11 de julho de 2022.

Designa servidores para comporem a Comissão Espe-
cial do Processo licitatório 01/2022 sob modalidade pregão pre-
sencial para reforma do prédio onde abriga a Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá, e dá outras providencias.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado, o servidor Gabriel dos Reis Rosa 
para exercer a função de Pregoeiro Oficial, atuando no processo li-
citatório 001/2022 sob a modalidade Pregão, no formato Presencial, 
para na Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, obedecidas as 
normas legais em vigor.

Art. 2º - Ficam designados os servidores para comporem 
a Equipe de apoio para atuarem processo licitatório 001/2022 sob a 
modalidade Pregão, no formato Presencial, para reforma do Prédio 
onde abriga a Fundação Cultural Calmon Barreto, obedecidas as nor-
mas legais em vigor:

I – José Antônio de Ávila Oliveira 
II – Lerrane Carvalho Mingote
III – Kellen de Moraes Pereira 
IV – Karen Lara Guimarães 
V – Carlos Drummond Afonso Ribeiro 

Art. 3º - A equipe de apoio e atuará como responsáveis 
pelas atividades pertinentes ao processo, assinando junto com o pre-
goeiro e os demais presentes.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta Portaria em vigor na data de sua publicação. 

Araxá-MG, 11 de julho de 2022.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

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

PORTARIA Nº 022 – 04 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão que 
menciona.

A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de 
Araxá, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada, a Srª Janaina de Fátima da Silva, 
para o cargo em comissão Supervisão de Arquivos.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta 
portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 04 de julho de 2022.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

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

PORTARIA Nº 23 de 15 de julho de 2022.

Dispõe sobre o horário de funcionamento da Funda-
ção Cultural Calmon Barreto de Araxá.

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

 
RESOLVE:
 
Art. 1º - O horário de funcionamento da Fundação Cul-

tural Calmon Barreto de Araxá a será estabelecido da seguinte forma:

I. De Segunda feira até Sexta feira

08:00 às 12:00
14:00 às 18:00

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta Portaria em vigor a partir do dia 18 de julho de 2022.

Araxá-MG, 15 de julho de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

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

PORTARIA 038/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.

Fundação Cultural
Calmon Barreto
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O Superintendente do IPREMA - Instituto de Pre-
vidência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 
e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 
2017, concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcio-
nais calculados com base na média aritmética de suas contribuições 
e reajuste de acordo com os índices do RGPS, nos termos do art. 40, 
§1º, III, “b” da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 c/c art. 32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora 
MARIA DO CARMO FERREIRA BARBOSA, inscrita no CPF sob 
o nº 417.194.176-87 e no órgão de sua lotação Secretaria Munici-
pal de    Educação 013.002.008 – PROJETO AABB, sob a matrícu-
la 96759, no cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
- APE, nível/grau APE1/4A, com efeitos retroativos a 01/05/2022.

Araxá/MG, 16 de maio de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 040/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e 
no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, 
concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos 
integrais e reajuste com paridade, nos termos do artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora MARIA 
LUCIA DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 965.214.906-30 e no 
órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.004 
– FUNDEB – Escola Municipal Padre Inácio, sob a matrícula 95841, 
no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/
grau PEB1/18D2, com efeitos retroativos a 01/06/2022.

Araxá/MG, 10 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 041/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Invali-
dez.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e 
no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, 
concede Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art. 40, §1º, I da 
CF/88, c/c artigo 6-A da EC Nº 41/2003 acrescido pelo artigo 1º da 
EC Nº 70/2012, com proventos integrais e reajuste com paridade, à 
servidora MARIA APARECIDA MOTA, inscrita no CPF sob o nº 
031.113.216-22 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de 
Saúde 015.000.009 – UPA – Unidade de Pronto Atendimento, sob 
a matrícula 95693, no cargo efetivo de AUXILIAR DE ADMINIS-
TRAÇÃO I, nível/grau 001/002, com efeitos retroativos a 01/06/2022.

Araxá/MG, 10 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

-----------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA 042/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Invali-
dez.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Pre-
vidência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 
e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 
2017, concede Aposentadoria por Invalidez, com proventos propor-
cionais calculados com base na média aritmética de suas contribui-
ções e reajuste de acordo com os índices do RGPS, nos termos do 
art. 40, §1º, I, da CF/88, c/c art. 24 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à 
servidora JOANA ELAINE MARTINS SILVA, inscrita no CPF sob 
o nº 661.257.746-00 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal 
de Saúde 015.003.003 – Setor de Regulação, sob a matrícula 98179, 
no cargo efetivo de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO I, nível/grau 
001/005, com efeitos retroativos a 01/06/2022.

Araxá/MG, 10 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

-----------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA 043/2022

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Pre-
vidência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 
e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 
2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com pro-
ventos integrais e reajuste com paridade, nos termos do artigo 3º da 
Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada 
em 06/07/2005, ao servidor AYLTON DONIZETE DE ALMEIDA, 
inscrito no CPF sob o nº 483.424.246-34 e no órgão de sua lotação 
Secretaria de Governo 001.001.000, sob a matrícula 95545, no cargo 
efetivo de no cargo efetivo de Agente Operacional de Transporte da 
Saúde, nível/grau 001/28U, com efeitos retroativos a 01/06/2022.

Araxá/MG, 10 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

-----------------------------------------------------------------------------------
       PORTARIA 044/2022

Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e 
de conformidade com o disposto art. 40, §7º, I, e §8º, da CF/88, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pen-
são por morte, vitalícia, a AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA, 
cônjuge, inscrito no CPF 033.901.046-07, dependente de DENISE 
RODRIGUES DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob o nº 603.741.446-
72, aposentada por Invalidez nesse Instituto mediante o Processo de 
nº 02.017/1999, através da Portaria nº 037/99, datada de 30 de dezem-
bro de 1999, retificada pela Portaria 031/2004, datada de 14 de maio
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de 2004, falecida em 26/05/2022, devendo perceber R$1.531,67 (hum 
mil e quinhentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), corres-
pondente a 100% (cem por cento) do total dos proventos, com reajuste 
nos mesmos moldes dos servidores que se encontram em atividade, a 
partir da data do óbito.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 045/2022

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

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 
7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 
2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 26/05/2022 
de acordo com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2022 
4 00075 095 0042593 99, datada de 31/05/2022, a Aposentadoria por 
Invalidez de DENISE RODRIGUES DE ALMEIDA, inscrita no CPF 
sob o nº 603.741.446-72, aposentada por Invalidez nesse Instituto me-
diante o Processo de nº 02.017/1999, através da Portaria nº 037/99, 
datada de 30 de dezembro de 1999, retificada pela Portaria 031/2004, 
datada de 14 de maio de 2004.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 046/2022

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

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 
7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 
2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 31/05/2022 
de acordo com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2022 
4 00075 099 0042602 93, datada de 01/06/2022, a Aposentadoria por 
Invalidez de GIVA MARIA DE OLIVEIRA JUSTINO, inscrita no 
CPF sob o nº 123.086.926-34, aposentada por Invalidez nesse Ins-
tituto mediante o Processo de nº 02.005/2000, através da Portaria nº 
013/2000, datada de 02/03/2000, retificada pelas Portaria 036/2003, 
datada de 08/12/2003 e Portaria 053/2004, datada de 20/05/2004.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA 047/2022

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

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 
de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 2003, ex-
tingue, por motivo de falecimento ocorrido em 20/03/2022 de acordo 
com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2022 4 00075 
013 0042429 15, datada de 22/03/2022, a Aposentadoria por Invali-
dez de JAIR DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 028.724.286-23, 
aposentado por Invalidez nesse Instituto mediante o Processo de nº 
02.005/2001, através da Portaria nº 009/2001, datada de 24/04/2001, 
retificada pela Portaria 134/2004, datada de 21/06/2004.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 048/2022

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

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 
7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 
2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 04/04/2022 
de acordo com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2022 
4 00075 026 0042456 31, datada de 05/04/2022, a Aposentadoria por 
Invalidez de JOSE TERENCIO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob 
o nº 598.827.946-53, aposentado por Invalidez nesse Instituto me-
diante o Processo de nº 02.014/2006, através da Portaria nº 030/2006, 
datada de 14/11/2006.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 049/2022

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

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 
7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 
2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 25/03/2022 
de acordo com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2022 
4 00075 018 0042439 67, datada de 28/03/2022, a Aposentadoria por 
Idade de JOANA DARC JUVENCIO PIASSA, inscrita no CPF sob
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o nº 571.242.648-04, aposentada por Idade nesse Instituto mediante o 
Processo de nº 01.002/2012, através da Portaria nº 012/2012, datada 
de 08/05/2012.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 050/2022

Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Tempo de 
Serviço por motivo de falecimento de beneficiário.

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 
7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 
2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 28/04/2022 
de acordo com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2022 
4 00075 059 0042521 50, datada de 04/05/2022, a Aposentadoria por 
Tempo de Serviço de ELAINE BORGES, inscrita no CPF sob o nº 
262.469.706-30, aposentada nesse Instituto mediante o Processo de 
nº 03.023/1997, através da Portaria nº 066/97, datada de 14/08/1997, 
retificada pelas Portaria 098/2004, de 02/06/2004 e 009/2006, datada 
de 30/06/2006.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

PORTARIA 051/2022

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

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 
de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 2003, ex-
tingue, por motivo de falecimento ocorrido em 25/03/2022 de acordo 
com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2022 4 00075 
027 0042458 10, datada de 30/05/2022, a Aposentadoria por Inva-
lidez de ENI MARIA DE JESUS LOPES, inscrita no CPF sob o nº 
719.585.256-34, aposentada nesse Instituto mediante o Processo de nº 
02.008/2005, através da Portaria nº 035/2005, datada de 17/08/2005.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA 052/2022

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

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previ-
dência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 
7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de junho de 
2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 23/03/2022 
de acordo com a certidão de óbito sob a matrícula 0508720155 2022 
4 00075 024 0042451 92, datada de 30/05/2022, a Aposentadoria por 
Idade de MARIA HELENA DE CASTRO, inscrita no CPF sob o nº 
036.610.836-00, aposentada nesse Instituto mediante o Processo de nº 
01.001/2010, através da Portaria nº 008/2010, datada de 08/03/2010.

Araxá/MG, 13 de junho de 2022.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

IPREMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNI-
CIPAL DE ARAXÁ/MG. 

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO. 
Pregão Presencial 08.001/2021. 

O IPREMA e a empresa CONVÊNIOS CARD ADMI-
NISTRADORA E EDITORA LTDA - EPP firmam termo de pror-
rogação do contrato celebrado em 18/05/2021, prorrogando o venci-
mento para 31/12/2022, nos mesmos termos, sem alteração de valores 
ou objeto. 

Sr. Rogério Farah
Superintendente

Instituto de Previdência Municipal de Araxá MG
23/06/2022.

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

RESOLUÇÃO nº. 36, de 12 de julho de 2022.

Dispõe sobre a concessão, renovação e cancelamento de 
registros das organizações governamentais e da sociedade civil, com 
ou sem fins lucrativos, de atendimento direto ao idoso, junto ao Con-
selho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA).

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG, no uso 
das atribuições conferidas pelas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º 
4.884/2006;

CONSIDERANDO o que dispõem a Lei Federal nº 
10.741/2003- Estatuto do Idoso, a Lei n.º 8.842/1994 - Política Na-
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cional do Idoso, o Decreto Federal n.º 1.948/1996, que regulamenta 
a Lei nº 8.842/1994, a Lei Municipal nº 3.492/999, que “Cria o Con-
selho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências” e suas 
posteriores alterações em vigor, a Lei Municipal nº 4.884/2006;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seus artigos 47, 48, 49, 50, no 
título IV, capítulo II, e ainda, o disposto na referida lei quanto à fis-
calização das organizações governamentais e não governamentais/
entidades, com ou sem fins lucrativos, de atendimento direto ao idoso;  

CONSIDERANDO a aprovação pelo plenário do CMIA 
em sessão ordinária realizada no dia 12 de julho de 2022, conforme 
respectiva ata lavrada.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a Regulamentação dos Critérios para a 
concessão de Registro e Renovação de Registro das Organizações go-
vernamentais/entidades, com ou sem fins lucrativos, de atendimento 
direito ao idoso.

Art. 2º – Poderão obter registro no Conselho Municipal 
do Idoso de Araxá - CMIA as entidades com ou sem fins lucrativos 
que promovam ações no campo da política de atendimento à Pessoa 
Idosa, conforme estabelecido no artigo 47 do Estatuto do idoso, que 
considera como linhas de atendimento:

I. Políticas sociais básicas, previstas na lei federal nº 
8.842 de 04 de janeiro de 1994;

II. Políticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que necessitarem;

III. Serviços especiais de prevenção e atendimento às 
vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e 
opressão;

IV. Serviços de identificação e localização de parentes ou 
responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de 
longa permanência;

V. Proteção jurídico social por entidades de defesa de di-
reitos dos idosos;

VI. Mobilização da opinião pública no sentido da partici-
pação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso.

Art. 3º – A Concessão de Inscrição para organizações 
governamentais e não governamentais/entidades, com ou sem fins lu-
crativos, e seus respectivos programas de atendimento de acordo com 
o que se preceitua a legislação supracitada, obedecerá ao disposto na 
presente Resolução.

Parágrafo Único – o Certificado de Inscrição a ser con-
cedido pelo CMIA terá prazo de validade de até 02 (dois) anos, sendo 
obrigatório sua atualização bianual dos documentos no primeiro qua-
drimestre de cada exercício, até abril, de acordo com o estabelecido 
na presente normatização.

Art. 4º – Somente deverão solicitar e obter Inscrição no 
CMIA, organizações governamentais e não governamentais/entida-
des, com ou sem fins lucrativos, que atuem no atendimento e defesa 
dos direitos do Idoso, apresentando seu respectivo programa de atu-
ação de acordo com dispostos nos artigos 48, 49 e 50 do Estatuto do 
idoso – Lei Federal nº 10.741/03.

Art. 5º – Para Concessão da respectiva inscrição as orga-

nizações, de atendimento ao idoso, deve observar os seguintes requi-
sitos, conforme disposto no artigo 48 do Estatuto do Idoso.

I. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

II. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho 
compatíveis com os princípios desta Lei;

III. Estar regularmente constituída;

IV. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

Art. 6º – As organizações que desenvolvam programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes prin-
cípios, conforme disposto no artigo 49 do Estatuto do Idoso.

I. Preservação dos vínculos familiares;

II. Atendimento personalizado e em pequenos grupos;

III. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em 
caso de força maior;

IV. Participação do idoso nas atividades comunitárias, de 
caráter interno e externo;

V. Observância dos direitos e garantias dos idosos;

VI. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de 
ambiente de respeito e dignidade.

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de 
atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que 
praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções adminis-
trativas.

Art. 7º – Constituem obrigações das organizações de 
atendimento, conforme disposto no artigo 50 do Estatuto do Idoso.

I. celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o 
idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade 
e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se 
for o caso;

II. Observar os direitos e as garantias de que são titulares 
aos idosos;

III. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e ali-
mentação suficiente;

IV. Oferecer instalações físicas em condições adequadas 
de habitabilidade;

V. Oferecer atendimento personalizado;

VI. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos 
familiares;

VII. Oferecer acomodações apropriadas para recebimen-
to de visitas;

VIII. Proporcionar cuidados à saúde, conforme a neces-
sidade do idoso;

IX. Promover atividades educacionais, esportivas, cultu-
rais e de lazer;
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X. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, 
de acordo com suas crenças;

XI. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

XII. Comunicar à autoridade competente de saúde toda 
ocorrência de idoso portador de doenças infectocontagiosas;

XIII. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público 
requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àque-
les que não os tiverem, na forma da lei;

XIV. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis 
que receberem dos idosos;

XV. Manter arquivo de anotações onde constem data e 
circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, 
endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de 
contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possi-
bilitem sua identificação e a individualização do atendimento;

XVI. Comunicar ao Ministério Público, para as providên-
cias cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos 
familiares;

XVII. Manter no quadro de pessoais profissionais com 
formação específica.

Art. 8º – São os documentos necessários ao encaminha-
mento do pedido de inscrição ao Conselho Municipal do Idoso de 
Araxá – CMIA:

a) Organizações não governamentais e/ou entidades, sem 
fins lucrativos:

I. Requerimento fornecido pelo CMIA, conforme modelo 
anexo I, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representan-
te legal da organização;

II. Formulário de Cadastro fornecida pelo CMIA, con-
forme modelo anexo II, devidamente preenchido, datado e assinado 
pelo representante legal da organização, que devera rubricar todas as 
folhas;

III. Cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente atualizado;

IV. Alvará de funcionamento da entidade; 

V. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (AVCB) atestando que a entidade oferece instalações 
físicas em condições adequadas habitabilidade e segurança;  

VI. Alvará emitido pelo órgão competente da Vigilância 
Sanitária atestando que a entidade oferece instalações físicas em con-
dições adequadas de higiene e salubridade;

VII. Cópia do laudo de Dedetização de caixa de água e 
do estabelecimento;

VIII. Cópia do Estatuto, onde seja comprovado que os 
objetivos estatuários estejam em conformidade com o Estatuto do 
Idoso, devendo estar registrado em cartório de Registro Civil das Pes-
soas jurídicas, atualizado nos últimos 06 (seis) meses;

IX. Nos casos de entidades e organizações de assistência 
social, apresentar cópia do certificado de inscrição no Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social – CMAS;

X. Plano Anual de trabalho para o ano, com os respectivos 
programas de atendimento, conforme roteiro anexo IV;

XI. Relação da quantidade e tipo de vínculo empregatício 
de funcionários, prestadores de serviços, voluntários, estagiários que 
exerçam qualquer atividade na entidade, conforme modelo anexo V;

XII. nos casos de entidades de longa permanência ou casa 
lar, apresentar a declaração de compatibilidade com o artigo 35 do 
Estatuto do Idoso (anexo VI);

XIII. Cópia da Ata da eleição e posse da atual diretoria, 
devidamente averbadas em cartório de Registro Civil da Pessoas ju-
rídicas atualizadas;

XIV. Cópia da ata da fundação registrada em cartório;

XV. Cópia do RG e CPF do Presidente, Vice-Presidente 
e tesoureiro;

XVI. Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha 
de Antecedentes Criminais (FAC) da Diretoria Executiva;

XVII. Declaração de idoneidade de todos os integrantes 
da Diretoria Executiva, conforme modelo anexo VII, devidamente 
preenchida, datada e assinada pelo representante legal da organização;

XVIII. Apresentar cópia do Termo de Responsabilidade 
por abandono;

Art. 9º - Para a renovação do registro serão exigidos os 
seguintes documentos:

I. Cópia do certificado de registro anterior;

II. Cópia do Estatuto, onde seja comprovado que os obje-
tivos estatuários estejam em conformidade com o Estatuto do Idoso, 
devendo estar registrado em cartório de Registro Civil das Pessoas 
jurídicas;

III. Cópia da Ata da eleição e posse da atual diretoria, 
devidamente averbadas em cartório de Registro Civil da Pessoas ju-
rídicas;

IV. Formulário de Cadastro fornecida pelo CMIA, con-
forme modelo anexo II, devidamente preenchido, datado e assinado 
pelo representante legal da organização, que devera rubricar todas as 
folhas;

V. Cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente atualizado;

VI. Alvará de funcionamento da entidade; 

VII. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (AVCB) atestando que a entidade oferece instalações 
físicas em condições adequadas habitabilidade e segurança;  

VIII. Alvará emitido pelo órgão competente da Vigilân-
cia Sanitária atestando que a entidade oferece instalações físicas em 
condições adequadas de higiene e salubridade 

IX. Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha 
de Antecedentes Criminais (FAC) da Diretoria Executiva;

X. Declaração de idoneidade de todos os integrantes da 
Diretoria Executiva, conforme modelo anexo VII, devidamente pre-
enchida, datada e assinada pelo representante legal da organização;



PÁGINA | 25 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ -   QUINTA, 21 DE JULHO DE 2022

XI. Relatório Anual de atividades, assinado pelo repre-
sentante legal da entidade em que se identifiquem, descreva, quan-
tifiquem e qualifiquem as ações desenvolvidas no último exercício;

XII. Balanço Patrimonial de Bens Adquiridos com recur-
sos do FUNDIPI (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa) nos 
últimos 02 (dois) anos e Demonstração de Resultados e, se o mesmo 
está devidamente assinado pelo Conselho Fiscal;

XIII. Requerimento fornecido pelo CMIA, conforme mo-
delo anexo I, devidamente preenchido, datado e assinado pelo repre-
sentante legal da organização.

Parágrafo único – Os documentos acima especificados 
são obrigatórios e deverão ser entregues em cópias acompanhadas de 
seus originais para conferência ou autenticados por cartório, exceto 
os emitidos pela internet, na sede do CMIA, com 01 (um) mês de 
antecedência de seu vencimento.

b) Organizações não governamentais e/ou entidades, com 
fins lucrativos:

I. Requerimento fornecido pelo CMIA, conforme modelo 
anexo I, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representan-
te legal da organização;

II. Formulário de Cadastro fornecida pelo CMIA, con-
forme modelo anexo II, devidamente preenchido, datado e assinado 
pelo representante legal da organização, que devera rubricar todas as 
folhas;

III. Cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente atualizado;

IV. Alvará de funcionamento da entidade; 

V. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (AVCB) atestando que a entidade oferece instalações 
físicas em condições adequadas habitabilidade e segurança;  

VI. Alvará emitido pelo órgão competente da Vigilância 
Sanitária atestando que a entidade oferece instalações físicas em con-
dições adequadas higiene e salubridade;

VII. Cópia do laudo de Dedetização de caixa de água e 
do estabelecimento;

VIII. Cópia do Contrato Social e alterações posteriores 
que demonstre a regularidade de sua constituição. Registrado em Car-
tório;

IX. Apresentação do modelo de contrato de prestação de 
serviço com o idoso, de acordo com que preceitua o Estatuto do Idoso, 
em seu artigo 50, inciso I;

X. Plano Anual das atividades para o ano vigente, com os 
respectivos programas de atendimento, conforme roteiro anexo IV;

XI. Relação da quantidade e tipo de vínculo empregatício 
de funcionários, prestadores de serviços, voluntários, estagiários que 
exerçam qualquer atividade na entidade, conforme modelo anexo V;

XII. Cópia do RG e CPF do Representante Legal da Or-
ganização;

XIII. Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha 
de Antecedentes Criminais (FAC) do representante legal da organi-
zação;

XIV. Declaração de idoneidade dos integrantes legais da 
organização, conforme modelo anexo VII, devidamente preenchida, 
datada e assinada pelo representante legal da organização;

XV. Descrição da forma em que se executa a prestação 
de serviço, que deverá ser compatível com os princípios do Estatuto 
do Idoso;

XVI. Cópia do Regimento Interno da Instituição devida-
mente assinada pelo seu representante legal;

XVII. Apresentar cópia do Termo de Responsabilidade 
por abandono;

XVIII. Em caso de entidade com sede em outro municí-
pio a entidade deverá possuir uma unidade executora em Araxá/MG;

Art. 10 – Para a renovação do registro serão exigidos os 
seguintes documentos:

I. Cópia do certificado de registro anterior;

II. Cópia do Contrato Social e alterações posteriores que 
demonstre a regularidade de sua constituição. Registrado em Cartó-
rio;

III. Formulário de Cadastral pelo CMIA, conforme mo-
delo anexo II, devidamente preenchido, datado e assinado pelo repre-
sentante legal da organização, que devera rubricar todas as folhas;

IV. Cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente atualizado;

V. Alvará de funcionamento da entidade; 

VI. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (AVCB) atestando que a entidade oferece instalações 
físicas em condições adequadas habitabilidade e segurança;  

VII. Alvará emitido pelo órgão competente da Vigilância 
Sanitária atestando que a entidade oferece instalações físicas em con-
dições adequadas higiene e salubridade;

VIII. Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha 
de Antecedentes Criminais (FAC) do representante legal da organi-
zação;

VIX. Declaração de idoneidade de todos os integrantes da 
Diretoria Executiva, conforme modelo anexo VII, devidamente pre-
enchida, datada e assinada pelo representante legal da organização;

X. Relatório de atividades, assinado pelo representante 
legal da entidade em que se identifiquem, descreva, quantifiquem e 
qualifiquem as ações desenvolvidas no último exercício;

XI. Requerimento fornecido pelo CMIA, conforme mo-
delo anexo I, devidamente preenchido, datado e assinado pelo repre-
sentante legal da organização.

c) Organizações governamentais, programas e serviços de 
atendimento das políticas públicas básicas de atenção ao idoso:

I. Requerimento fornecido pelo CMIA, conforme modelo 
anexo I, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representan-
te legal da organização;

II. Ficha Cadastral para cada programa desenvolvido for-
necida pelo CMIA, conforme modelo anexo II, devidamente preen-
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chido, datado e assinado pelo representante legal da organização, que 
deverá rubricar todas as folhas;

III. Alvará de funcionamento da entidade; 

IV. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (AVCB) atestando que a entidade oferece instalações 
físicas em condições adequadas habitabilidade e segurança;  

V. Alvará emitido pelo órgão competente da Vigilância 
Sanitária atestando que a entidade oferece instalações físicas em con-
dições adequadas higiene e salubridade

VI. Plano de trabalho anual com os respectivos programas 
de atendimento conforme modelo anexo IV;

VII. Apresentar cópia autenticada e assinada pela autori-
dade competente, do documento de fundação e/ou criação, a solicita-
ção da cópia da lei e demais atos administrativos e/ou normativos de 
constituição da pessoa jurídica de direito público.

VIII. Apresentar cópia autenticada e assinada dos Instru-
mentos de Gestão onde existe previsão orçamentária para a execu-
ção das ações e serviços de prestação continuada para atendimento 
da população Idosa do município, prevista em legislação vigente das 
três esferas de governo para cada Política Pública, devidamente apro-
vados pelo Legislativo e Sancionado pelo Prefeito; a saber PPAG, 
LDO, LOA, Políticas e Planos Municipais e Programações Anuais 
de Trabalho.

IX. Apresentar Relatórios de Gestão Quadrimestral onde 
se comprove a plena execução das ações e serviços planejados e/ou 
pactuados, identificando-os, descrevendo, quantificando e qualifi-
cando de acordo com os níveis de atenção e/ou complexidade, com 
cumprimento de metas estabelecidas e/ou pactuadas com os órgãos 
estaduais e federais em cumprimento da legislação em vigor para as 
Políticas Setoriais da População Idosa.

Parágrafo 1º- Nos programas, ações e serviços onde não 
existe metas pactuadas, comprovar execução Assistencial e Financei-
ra de no mínimo 65% do valor aprovado nos Instrumentos de Gestão, 
e documentos de planejamento do setor solicitante.

X. Apresentar Relatório Financeiro Detalhado, que com-
prove a execução orçamentária das Políticas Setoriais para a Popula-
ção Idosa, de acordo com a Secretaria ou Setor solicitante, contendo: 
Relatório Razão do Banco e Conta com os valores destinados ao pro-
grama, ações, ou serviços, Relatório de Empenhos por Classificação 
Orçamentária, com informações do valor liquidado, a liquidar e restos 
a pagar.

XI. Em se tratando de renovação, a entidade deverá apre-
sentar a cópia do certificado de registro anterior.

d) Em se tratando de FUNDAÇÃO, a requerente deverá 
apresentar ainda:

I. cópia da escritura de sua instituição, devidamente regis-
trada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

II. Comprovante de aprovação dos estatutos, bem como 
suas respectivas alterações, se houverem, pelo Ministério Público;

III. Cópia do Regimento Interno, bem como cópia da ata 
da assembleia que o aprovou.

IV. É facultado ao CMIA solicitar outros documentos que 
sejam necessários para análise da inscrição.

V. Em se tratando de renovação, a entidade deverá apre-
sentar a cópia do certificado de registro anterior.

Art. 11 – O pedido de inscrição e de renovação, deverá 
ser apresentado com documentação completa em envelope, na sede 
do CMIA, situada à Rua João Magalhães, nº 54, Vila João Ribeiro – 
Araxá/MG;

Art. 12 – O pedido de inscrição e os documentos apre-
sentados pela entidade serão recebidos pela secretaria executiva do 
CMIA, que providenciará seu envio para a comissão responsável, na 
qual farão uma conferência formal sobre o cumprimento do art. 9 des-
ta deliberação.

Parágrafo único – constatada ausência de qualquer docu-
mento, a entidade interessada será notificada, por ofício, para comple-
mentação, no prazo de até 15 (quinze) dias.

Art. 13 – Na sequência, o procedimento da inscrição e 
renovação da entidade deverá ser encaminhado para sua análise. 

Art. 14 – A comissão, após receber o procedimento de 
inscrição e os documentos, deverá, no prazo de sessenta (60) dias, 
adotar uma das seguintes medidas:

I. Se concluir serem regulares o pedido e documentos, en-
caminhar o seu parecer fundamentado a plenária, para decisão final 
sobre a emissão do certificado;

II. Se entender que a entidade não atende aos requisitos 
estabelecidos pela legislação e por esta deliberação, explicitar os mo-
tivos de sua contrariedade aos acolhidos do pedido de inscrição e re-
novação e encaminhar seu parecer, a plenária, para decisão final.

Art. 15 – A plenária compete avaliar o parecer da comis-
são permanente e, caso a decisão final seja favorável à inscrição e re-
novação, emitir o correspondente certificado, cujo prazo de vigência 
será de dois (02) anos.

Parágrafo único – a plenária deverá fundamentar a sua 
decisão, caso não acolha o parecer da comissão.

Art. 16 – A inscrição junto ao CMIA poderá ser cance-
lada a qualquer tempo, de forma motivada, se for comprovado, por 
meio de processo administrativo deflagrado junto à comissão, o des-
cumprimento de exigências legais e/ou administrativas, assegurada a 
ampla defesa.

Art. 17 – O requerente poderá solicitar informações sobre 
o andamento de pedido de inscrição e renovação através de ofício, 
dirigindo à diretoria executiva do CMIA, que enviará resposta à re-
querente por ofício.

Art. 18 – Para manutenção de certificado de inscrição e 
renovação, as organizações não governamentais, com ou sem fins lu-
crativos, e os programas e serviços governamentais deverão cumprir 
as seguintes formalidades:

I. Sempre que ocorrer qualquer alteração na programa-
ção, nas atividades, nos compromissos sociais da organização, bem 
como na razão social, endereço, telefones, composição da diretoria 
executiva, representante legal da organização, ou ainda, de proprietá-
rio, ou quaisquer outras alterações relevantes, esta deverá comunicar 
ao CMIA, através de ofício, endereçado ao presidente, imediatamente 
após a alteração ocorrida;

II. Apresentar outras informações e/ou documentos, 
quando solicitados pelo CMIA;
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III. Atender criteriosamente, o estabelecido no art.4º, pa-
rágrafo único da presente resolução.

Art. 19 – Os fluxos de tramitação dos processos de regis-
tro serão estabelecidos pelo pleno do CMIA.

Art. 20 – Em qualquer tempo a Comissão de Avaliação 
dos requerimentos, poderá realizar diligencias visando a obtenção de 
esclarecimentos que auxiliem na sua tomada de decisão, devendo as 
Entidades e /ou Organizações franquear-lhes acesso as suas instala-
ções e as informações que se fizerem, objetivando também a verifi-
cação de atendimento e atuação junto ao Idoso, conforme o que se 
preceitua o Estatuto do Idoso.

Art. 21 – A apresentação dos documentos exigidos nesta 
Resolução não é garantia de Registro deferido por este Conselho.

Art. 22 – Os casos omissos desta, serão discutidos e de-
liberados pelo Plenário do Conselho Municipal do Idoso de Araxá.

Art. 23 – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 12 de julho de 2022. 

Araxá/MG, 12 de julho de 2022.

Wanessa Borges Alves
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Presidente Interina

-----------------------------------------------------------------------------------
ANEXO I 

 

REQUERIMENTO 

(  ) INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ/MG 

(  ) RENOVAÇÃO DO REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE 
ARAXÁ/MG  

Senhor (a) Presidente do Conselho Municipal do Idoso – CMIA de Araxá/MG 

A organização, denominada ______________________________________________, 
representada por__________________________________________________ representante 
legal da instituição, portador (a) do CPF nº________________________, firma o presente 
requerimento, com a anexação dos documentos solicitados nos Artigos 8º e 9º da Resolução 
nº 036/2022 do CMIA, estando ciente que a expedição do certificado de registro de entidade, 
bem como sua renovação, ocorrerá após a análise dos documentos, visita e elaboração de 
parecer, confirmando que a entidade atende aos princípios previsto pelo Estatuto do Idoso.  

 

Araxá/MG,_____de_____________________de 20___.  

 

_______________________________________________ 

Nome do Representante Legal e Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

FORMULÁRIO CADASTRAL 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da Instituição (de acordo com o estatuto): 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Número:                                          Bairro:                                  Distrito: 

Telefone:                                          Fax:                                     Município: 

E-mail: 

Telefone/outro:                                                                               CEP: 

CNPJ: 

Data da Fundação: 

II – DADOS DO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO 

Nome: 

CPF:                                                                    RG: 

Formação Profissional: 

Vigência do Mandato: Início: ___/___/_____ Término: ___/___/_____ 

Endereço:                                                        Número: 

Bairro:                                                  CEP:                                     Município: 

Telefone:                                                 

E-mail: 

II- DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome: 

CPF:                                                        RG: 

Formação Profissional: 

Registro no Conselho de classe: 

Vigência do Mandato: Início: ___/___/_____ Término: ___/___/_____ 

Endereço:                                                                                  Número: 

Bairro:                                         CEP:                                                    Município: 

Telefone: 

III – DADOS QUANTITATIVOS 

IV – FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

V- IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS: 

 

ANEXO II 

FORMULÁRIO CADASTRAL 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da Instituição (de acordo com o estatuto): 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Número:                                          Bairro:                                  Distrito: 

Telefone:                                          Fax:                                     Município: 

E-mail: 

Telefone/outro:                                                                               CEP: 

CNPJ: 

Data da Fundação: 

II – DADOS DO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO 

Nome: 

CPF:                                                                    RG: 

Formação Profissional: 

Vigência do Mandato: Início: ___/___/_____ Término: ___/___/_____ 

Endereço:                                                        Número: 

Bairro:                                                  CEP:                                     Município: 

Telefone:                                                 

E-mail: 

II- DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome: 

CPF:                                                        RG: 

Formação Profissional: 

Registro no Conselho de classe: 

Vigência do Mandato: Início: ___/___/_____ Término: ___/___/_____ 

Endereço:                                                                                  Número: 

Bairro:                                         CEP:                                                    Município: 

Telefone: 

III – DADOS QUANTITATIVOS 

IV – FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

V- IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS: 

 ANEXO III 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE REGULARIZAÇÃO 

(Entidade)______________________________________________________, com sede na 
Rua_________________________________________________, na cidade de Araxá/MG,  
inscrita no CNPJ _____________________________, vem pelo presente firmar Termo de 
Compromisso de Regularização de Documentação, visto que 
___________________________________________ (explicar motivo da falta do 
Alvará/Licença Sanitária).  

Desta forma, pretendemos finalizar a regularização da documentação no prazo médio de 
________meses, data em que encaminharemos ao CMIA o(s) documento(s) pendente(s). 
________________________________________(Presidente), portador do RG 
nº.________________e inscrito no CPF nº.________________, firma o presente Termo, 
estando ciente que a Inscrição/Renovação no CMIA ocorrerá após a análise dos documentos, 
visita e elaboração de parecer, confirmando que a entidade atende os princípios previstos pelo 
Estatuto do Idoso.  

Nestes termos, pede deferimento.  

Araxá/MG,____ de_________ de 20__.  

 

 

_______________________________________________ 

Nome do Representante Legal e Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

ROTEIRO PARA O PLANO DE TRABALHO 

PLANO ANUAL DE TRABALHO – Exercício 20___ 

- O Plano de Trabalho é o planejamento global da entidade. 

- Inclui: missão da entidade, objetivos gerais, estratégias, constituindo-se em um 
planejamento para o prazo de 02 anos, devendo conter: Identificação da Entidade ou 
Organização; Nome, localização, município, data da criação, público-alvo atendido, etc. 

- Apresentação: Descrever o conteúdo do plano, ou seja, do que se trata o trabalho realizado 
pela entidade, para qual público e a área que abrange; sua relevância à sociedade; metodologia 
de trabalho; os parceiros para o desenvolvimento das atividades (como as redes de 
atendimento) e da elaboração do mesmo. Também são apresentados os princípios que 
norteiam as ações, de forma que expressem os valores morais, culturais, políticos, etc.; as 
diretrizes das ações; as leis que fundamentam toda a ação e o modelo de gestão adotado pela 
organização. 

- Diagnóstico da área: Apresentar o diagnóstico da área que será implantado o plano de 
trabalho ou que já vem sendo desenvolvido, contendo a caracterização das pessoas que serão 
atendidas; análise da realidade social da comunidade (bairro, cidade, etc.); aspectos 
demográficos, fontes de recursos, histórico da região e/ou público. 

- Objetivos: Definir de forma ampla o que se quer alcançar, ou seja, o objetivo geral, qual 
situação-problema que se quer superar. E os objetivos específicos, que são descritos de forma 
mais detalhada que o geral. 

- Prioridades e estratégias: Listar as prioridades das ações da entidade, levando em conta a sua 
viabilidade e seu potencial humano e financeiro. Já, estratégias são os caminhos escolhidos 
pela entidade para se alcançar o objetivo proposto. 

- Recursos humanos, materiais e financeiros: Explicar todos os recursos que a entidade possui 
para desenvolver as ações. O quadro de profissionais que compõem a atividade, suas 
especialidades e funções; quem são os responsáveis diretos por cada; os materiais que 
compõem a organização para o seu funcionamento; e os recursos financeiros da organização, 
se são recursos próprios ou não, sua fonte, etc. 

- Metas: Mostrar quantitativamente o objetivo que se quer atingir e o prazo para alcança-lo ou 
se aproximar do desejado. 

- Monitoramento e Avaliação: Descrever como será realizado o acompanhamento contínuo do 
desenvolvimento das atividades e apresentar a tipologia e a periodicidade da avaliação 
adotada pela entidade, para identificar os avanços e dificuldades visando um possível 
aprimoramento. 

- Alterações: Caso a entidade altere o Plano de Trabalho, este deverá ser reencaminhado ao 
Conselho, com as devidas alterações. 
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ANEXO IV 

 

ROTEIRO PARA O PLANO DE TRABALHO 

PLANO ANUAL DE TRABALHO – Exercício 20___ 
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- Recursos humanos, materiais e financeiros: Explicar todos os recursos que a entidade possui 
para desenvolver as ações. O quadro de profissionais que compõem a atividade, suas 
especialidades e funções; quem são os responsáveis diretos por cada; os materiais que 
compõem a organização para o seu funcionamento; e os recursos financeiros da organização, 
se são recursos próprios ou não, sua fonte, etc. 

- Metas: Mostrar quantitativamente o objetivo que se quer atingir e o prazo para alcança-lo ou 
se aproximar do desejado. 

- Monitoramento e Avaliação: Descrever como será realizado o acompanhamento contínuo do 
desenvolvimento das atividades e apresentar a tipologia e a periodicidade da avaliação 
adotada pela entidade, para identificar os avanços e dificuldades visando um possível 
aprimoramento. 

- Alterações: Caso a entidade altere o Plano de Trabalho, este deverá ser reencaminhado ao 
Conselho, com as devidas alterações. 

 
ANEXO V 

 

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Relação de funcionários, prestadores de serviços, voluntários e estagiários que desenvolvem 
atividades na Instituição:  

(Nome):________________________________  

 

Identificação 
do 
Profissional 

Formação 
Educacional 

Vínculo 
Empregatício 

Carga 
Horária 
Mensal 

Atividade 
Desenvolvida 

     
     
     
 

Araxá/MG, _____de____________20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA E CUMPRIMENTO 

 

Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, ____________________________, com 
sede na ___________________________________________________(endereço), em 
Registro, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº______________________ observa 
e cumpre com Art. 35 do Estatuto do Idoso (Lei nº10.741/2003), que estabelece: “Todas as 
entidades de longa permanência, ou casa lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de 
serviços com a pessoa idosa obrigada.  

Inciso 1º No caso de entidade filantrópica, ou casa lar, é facultada a cobrança de participação 
do idoso no custeio da entidade. 

 Inciso 2º O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social 
estabelecerá a forma de participação prevista no inciso 1º, que não poderá exceder a 70% 
(setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido 
pelo idoso.  

Inciso 3º Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a 
que se refere o caput desse artigo”. (g.n.)  

Sem mais, coloco-me à disposição para esclarecimentos que se fizeram necessários.  

Araxá/MG,_____de_____________________de 20___.  

___________________________________  

Nome do Representante Legal e Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII  

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 _________________________________________________(nome), brasileiro, (Estado 
Civil),__________________ (profissão)_____________________, portador do RG 
nº._______________________inscrito no CPF nº.______________________ presidente 
da_____________________________(entidade), residente e domiciliado na 
Rua_____________________________________________________, cidade _______, 
declaro sob as penas da Lei, que os diretores da Entidade, são pessoas idôneas, não tendo nada 
que desabone suas condutas, atendendo desta forma o inciso “IV” do Parágrafo Único, do 
artigo 48 da Lei Federal nº. 10741/2003. Por ser verdade, firmo o presente.  

Araxá/MG,____ de_________ de 20___.  

 

 

_______________________________________________ 

Nome do Representante Legal e Assinatura 

 

 

 

ANEXO VII  

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 _________________________________________________(nome), brasileiro, (Estado 
Civil),__________________ (profissão)_____________________, portador do RG 
nº._______________________inscrito no CPF nº.______________________ presidente 
da_____________________________(entidade), residente e domiciliado na 
Rua_____________________________________________________, cidade _______, 
declaro sob as penas da Lei, que os diretores da Entidade, são pessoas idôneas, não tendo nada 
que desabone suas condutas, atendendo desta forma o inciso “IV” do Parágrafo Único, do 
artigo 48 da Lei Federal nº. 10741/2003. Por ser verdade, firmo o presente.  

Araxá/MG,____ de_________ de 20___.  

 

 

_______________________________________________ 

Nome do Representante Legal e Assinatura 

 

 

 

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

RESOLUÇÃO nº. 037, de 12 de julho de 2022.

Dispõe sobre a recomposição das Comissões Temáticas 
Permanentes do Conselho Municipal do Idoso de Araxá para o man-
dato do biênio 2021-2023.

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na 
qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas definições de po-
líticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, 
no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e em especial o 
disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Reso-
lução n.º 010/2019; 

Considerando a deliberação do plenário do Conselho Mu-
nicipal do Idoso, em sessão ordinária do dia 12 de julho de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam assim recompostas as Comissões Temá-
ticas Permanentes do Conselho Municipal do Idoso de Araxá, para o 
mandato do biênio 2021-2023:

I – Comissão de Políticas Públicas e Orçamento Mu-
nicipal: 

- Carlos Edésio Balieiro
- Ermes Diolino Borges
- Josiane Moraes de Melo
- Stella Teixeira Silveira

II – Legislação e Parcerias com o Terceiro Setor:

- Carlos Edésio Balieiro
- Cristiane Mirza Pereira da Silva
- Adriana Gimenes Fraga
- Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues

III – Comunicação Institucional e Mobilização da So-
ciedade Civil: 

- Ermes Diolino Borges
- Juliana Gonçalves Machado e Silva
- Josiane Moraes de Melo
- Max Emiliano Martins

IV- Comissão de Análise de Pedidos de Inscrição no 
CMIA:

- Amair de Araújo
- Wânia Cristina dos Santos
- Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues
- Marlon de Lima Lopes
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Art. 2º - As atribuições das Comissões Temáticas Perma-
nentes constituídas e seus procedimentos de trabalho estão previstos 
no Regimento Interno do CMIA e deverão ser observados por seus 
integrantes no exercício de suas competências.    

  
Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos a 12 de julho de 2022. 

Araxá – MG, 12 de julho de 2022. 

Wanessa Borges Alves
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Presidente Interina

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

RESOLUÇÃO nº. 038, de 12 de julho de 2022.

Dispõe sobre a recomposição da composição da Comis-
são Especial Responsável pelo Acompanhamento, Monitoramento 
e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos 
na modalidade asilar e/ou moradias coletivas, com sede na cidade de 
Araxá (MG), inclusive as instituições particulares.

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na 
qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas definições de po-
líticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, 
no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e em especial o 
disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Reso-
lução n.º 010/2019; 

CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conse-
lho Municipal do Idoso, em sessão ordinária do dia 12 de julho de 
2022, conforme respectiva ata lavrada.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica reconstituída a Comissão Especial Respon-
sável pelo Acompanhamento, Monitoramento e Fiscalização das Ins-
tituições de Longa Permanência para Idosos na modalidade asilar e/
ou moradias coletivas, com sede na cidade de Araxá (MG), inclusive 
as instituições particulares, composta pelos seguintes conselheiros: 

I. Amair de Araújo (representante não governamental)

II. Fábio França (representante governamental)

III. Stella Teixeira Silveira (representante governamen-
tal)

IV. Wanessa Borges Alves (representante não governa-
mental)

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 12 de julho de 2022.

Araxá – MG, 12 de julho de 2022. 

Wanessa Borges Alves
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Presidente Interina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO 
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE ARAXÁ – FCAA

A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE ARAXÁ - FCAA, pessoa jurídica de direito público inscrita no 
CNPJ sob o n° 17.566.547/0001-51, sediada à Rua da Bomba, nº 100, 
bairro Leda Barcelos, Araxá/MG

CONVOCA todos os MEMBROS EFETIVOS DO 
CONSELHO FISCAL para REUNIÃO ORDINÁRIA a realizar-se 
no dia 22 de julho de 2.022, às oito horas e trinta minutos da manhã, 
na sede da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá e com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1 – Apreciação e aprovação das contas do primeiro 
quadrimestre do ano de 2.022;

2 – Deliberações gerais ocasionalmente surgidas.

Araxá, 20 de julho de 2.022.

Taciana Pinto de Almeida
Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá

FCAA.

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

RESOLUÇÃO N° 22, de 08 de julho de 2022.

Dispõe sobre aprovação do Plano de Ação 2022/2023 do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ara-
xá-MG, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 
5.210/2008, que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência 
Social, que “Cria o Conselho Municipal da Assistência Social de Ara-
xá”, e que “Institui o Fundo Municipal de Assistência Social e dá 
outras providências”;

CONSIDERANDO o que dispõem a Lei Federal nº 
8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência So-

CMAS-ARAXÁ-MG
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cial – LOAS), que regulamenta sobre a organização da Assistência 
Social e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 
de outubro de 2004, que “Aprova a Política Nacional de Assistência 
Social”;     

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de 
dezembro de 2012, que “Aprova a Norma Operacional Básica do Sis-
tema Único de Assistência Social – NOB/SUAS”;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109/2009, de 
11 de novembro de 2009, que “Aprova a Tipificação Nacional de Ser-
viços Socioassistenciais”;   

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho 
Municipal de Assistência Social de Araxá em sessão ordinária do dia 
08 de julho de 2022, conforme respectiva ata lavrada.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Ação do Conselho 
Municipal de Assistência de Araxá (CMAS), referente ao período de 
2022/2023, conforme Anexo I desta Resolução.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 08 de julho de 2022.

 Araxá – MG, 08 de julho de 2022. 

Maria Eugênia Deckers Andrade 
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Presidente Interina

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

ANEXO I
 

PLANO DE ACÃO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO: 2022/2023

Diretoria CMAS: GESTÃO 2022/2023

Presidente: Stella Teixeira Silveira
Vice-Presidente: Maria Eugênia Deckers Andrade
Secretária Executiva: Midyanne Therezinha Oliveira 

Rosa

OBJETIVOS: 

GERAL: Planejar ações a serem realizadas pelo CMAS 
estabelecendo critérios, procedimentos e datas para o Processo de 
Acompanhamento e Fiscalização da Rede de Serviços Socioassisten-
ciais do Município de Araxá, de forma que o mesmo possa ser siste-
mático e contínuo. 

ESPECÍFICOS:

- Conhecer a rede, suas características, suas potencialida-
des, deficiências e os recursos que dispõem; 

- Acompanhar de forma sistemática os serviços ofereci-
dos pelas instituições sociais governamentais e não-governamentais 
do município, de acordo com as determinações do SUAS;

- Dar transparência e a visibilidade do conjunto de ações 
e recursos utilizados, tornando-o acessível à comunidade local, moti-
vando a participação e controle social; 

- Sistematizar as informações de modo a subsidiar as ne-
cessidades do CMAS, auxiliar estudos, pesquisas e diagnósticos a fim 
de melhorar os serviços. 

METODOLOGIA:

Para aprofundar o conhecimento acerca da Rede de Ser-
viços Socioassistenciais do município, ou seja, o seu funcionamento, 
a demanda atendida e o processo de territorialização que ela tem, o 
CMAS, utilizará como instrumentais o Plano de Ação e o Relatório 
de Atividades Anuais. Além da análise da documentação realizada 
pelas comissões de política pública, legislação e finanças, se necessá-
rio serão realizadas visitas in-loco nos programas, projetos e serviços, 
visando o conhecimento da sua realidade e ações efetivadas. As visi-
tas serão realizadas pelos membros do CMAS em sistema de rodízio, 
favorecendo o comprometimento de todos e, terá como suporte técni-
co um instrumental, denominado Relatório de Visita, o qual será apre-
sentado em reunião do CMAS para análise e reflexão sobre a situação 
das instituições, ficando anexo ao seu processo. As informações ali-
mentarão o banco de dados do CMAS, após análise da documentação 
e visita institucional, que possibilitará mapear a Rede socioassisten-
cial. O CMAS divulgará aos representantes das entidades do Plano de 
Acompanhamento e Avaliação da Rede Socioassistencial e realizará 
anualmente audiência pública para divulgar as ações. 

POPULAÇÃO ALVO

Programas, projetos e serviços governamentais e não-go-
vernamentais, inscritos no CMAS.

RECURSOS HUMANOS: 

Membros do CMAS, Secretária Executiva do CMAS e 
SMAS.

Eixo Objetivos Ações Cronograma Responsáveis/Seto
res envolvidos 

 
 
 
 
 

1.Planejamento 
e execução das 

atividades e 
rotinas do 
Conselho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Planejamento 
e execução das 

atividades e 
rotinas do 
Conselho 

1.1. Revisar, 
atualizar e 

divulgar a lei de 
criação do 

CMAS Araxá 

Reunião Ordinária Julho e 
agosto/2022 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

CMAS /  
Secretaria Executiva 

1.2 Revisar, 
atualizar e 
divulgar o 
Regimento 

Interno 

Reunião Ordinária 
 

Julho e 
agosto/2022 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

CMAS /  
Secretaria Executiva 

1.3 Elaborar o 
plano de ação 

CMAS 
2022/2023 

Reunião Ordinária 
 

Junho e 
Julho/2022 

CMAS / Secretaria 
Executiva 

1.4 
Acompanhar, 

avaliar e 
fiscalizar a 

execução dos 
Programas de 

transferência de 
renda (Auxílio 

Brasil) em todos 
seus 

componentes 
de gestão bem 
como o Renda 

Básica e demais 
programas da 

gestão 

Reuniões periódicas Trimestral 

Comissão 
Permanente de 

Acompanhamento de 
Benefícios 

Socioassistenciais / 
CMAS 

1.5 Acompanhar 
e deliberar 

sobre a 
execução física 
e financeira dos 
recursos FMAS. 

Estadual e 
Federal os 
recursos do 
IGD-SUAS e 

IGD-PBF e dos 
BLOCOS da 

proteção social 
básica e 
especial 

destinados ao 
CMAS 

Reunião Ordinária 
Comissão de 
orçamento 

Reunião periódica  
com o órgão gestor 

Mensalmente 

Comissão 
Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / CMAS 

1.6 Revisão e 
elaboração da 

minuta do 
Instrumental de 
visitas às OSC’s 

e aos Órgãos 
Públicos 

Reunião da 
Comissão de 

Normas e legislação 
/ Comissão 

Permanente de 
Análise de Pedido 

de Inscrição de 
Entidades, Serviços, 
Programas, Projetos 

Julho e 
Agosto/2022 

Comissão de 
Normas e legislação 

/ Comissão 
Permanente de 

Análise de Pedido de 
Inscrição de 

Entidades, Serviços, 
Programas, Projetos 
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Eixo Objetivos Ações Cronograma Responsáveis/Seto
res envolvidos 

 
 
 
 
 

1.Planejamento 
e execução das 

atividades e 
rotinas do 
Conselho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Planejamento 
e execução das 

atividades e 
rotinas do 
Conselho 

1.1. Revisar, 
atualizar e 

divulgar a lei de 
criação do 

CMAS Araxá 

Reunião Ordinária Julho e 
agosto/2022 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

CMAS /  
Secretaria Executiva 

1.2 Revisar, 
atualizar e 
divulgar o 
Regimento 

Interno 

Reunião Ordinária 
 

Julho e 
agosto/2022 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

CMAS /  
Secretaria Executiva 

1.3 Elaborar o 
plano de ação 

CMAS 
2022/2023 

Reunião Ordinária 
 

Junho e 
Julho/2022 

CMAS / Secretaria 
Executiva 

1.4 
Acompanhar, 

avaliar e 
fiscalizar a 

execução dos 
Programas de 

transferência de 
renda (Auxílio 

Brasil) em todos 
seus 

componentes 
de gestão bem 
como o Renda 

Básica e demais 
programas da 

gestão 

Reuniões periódicas Trimestral 

Comissão 
Permanente de 

Acompanhamento de 
Benefícios 

Socioassistenciais / 
CMAS 

1.5 Acompanhar 
e deliberar 

sobre a 
execução física 
e financeira dos 
recursos FMAS. 

Estadual e 
Federal os 
recursos do 
IGD-SUAS e 

IGD-PBF e dos 
BLOCOS da 

proteção social 
básica e 
especial 

destinados ao 
CMAS 

Reunião Ordinária 
Comissão de 
orçamento 

Reunião periódica  
com o órgão gestor 

Mensalmente 

Comissão 
Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / CMAS 

1.6 Revisão e 
elaboração da 

minuta do 
Instrumental de 
visitas às OSC’s 

e aos Órgãos 
Públicos 

Reunião da 
Comissão de 

Normas e legislação 
/ Comissão 

Permanente de 
Análise de Pedido 

de Inscrição de 
Entidades, Serviços, 
Programas, Projetos 

Julho e 
Agosto/2022 

Comissão de 
Normas e legislação 

/ Comissão 
Permanente de 

Análise de Pedido de 
Inscrição de 

Entidades, Serviços, 
Programas, Projetos 

e Benefícios de 
Assistência Social 

e Benefícios de 
Assistência Social / 
Secretaria Executiva 

1.7 
Apresentação e 
aprovação do 

instrumental de 
visitas à OSC e 
Órgãos Públicos 

Reunião Ordinária Agosto/2022 CMAS /  
Secretaria Executiva 

1.8 Realizar 
visitas aos 
CRAS e 

CREAS, NCFV 
e demais 

equipamentos 
da política de 
Assistência 

Social/execução 
direta 

Reunião Ordinária 
visitas aos CRAS e 
CREAS e demais 

equipamentos 

Agosto/2022 

Comissão 
Permanente de 
Fiscalização, 

Monitoramento e 
Avaliação / 

Secretaria executiva 

1.9 Solicitação 
de relatórios 
aos serviços 

CRAS / CREAS 
/ NCFV / 

Programas e 
Projetos da 
Assistência 

Social 
organizados em 

cronograma 
contendo de 
atividades e 
ações, dias e 

horários e 
número de 

vagas 
disponibilizadas 

à população 
usuária 

Reunião ordinária 
Reunião periódica  
com o órgão gestor 

Agosto/2022 
CMAS / Secretária 

Executiva 
 

1.10  Fiscalizar 
os projetos, 
programas e 

serviços 
ofertados 

Visita às entidades, 
equipamentos 

públicos de 
assistência social, 

programas, projetos 
e benefícios e 

apresentação de 
relatório “Estudo 
Diagnóstico das 

Instituições 
governamentais e 

não 
governamentais” na 
Reunião Ordinária 

 

Visita: 
Agosto, 

Setembro e 
Outubro / 

2022 
Relatório: 
Novembro 

/2022 
Reunião 

Dezembro/20
22 

Comissão 
Permanente de 
Fiscalização, 

Monitoramento e 
Avaliação / CMAS 

/ Secretaria 
Executiva 

1.Planejamento 
e execução das 

atividades e 
rotinas do 
Conselho 

1.11Priorizar a 
aproximação 

entre os 
Conselhos 

Agendar reuniões 
periódicas Inter 
conselhos para 

conhecer, 
acompanhar e 
realizar ações 

Trimestral Mesa Diretora 
Secretaria Executiva 

conjuntas de 
TEMAS específicos 

1.12 Analisar os 
relatórios anuais 

de atividades 
2022  e plano 
de ação das 
Osc’s 2023 

Aprovação dos 
relatórios de 

atividades das Oscs 
e plano de ação 

2023 

Janeiro e 
fevereiro / 

2023 

CMAS / 
Comissão 

Permanente de 
Fiscalização, 

Monitoramento e 
Avaliação / 
Comissão 

Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / 
Secretaria Executiva 

1.13  Notificar 
os conselheiros 

faltosos 

Reunião Ordinária 
 Mensalmente Secretaria Executiva 

1.14  Discutir, 
analisar e 

propor diretrizes 
a propostas da 

LOA/2023 

Reunião Ordinária 
Solicitar a gestão, 
via ofício  cópia da 
proposta de lei da 

LOA/2023 

Agosto / 2022 

CMAS / 
Comissão 

Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / 
Secretaria Executiva 

 Análise preliminar 
 Agosto / 2022 Quando 

disponibilizado 

 
Discussão com o 

órgão gestor 
 

Setembro / 
2022 

Quando 
disponibilizado 

 Aprovação/Delibera
ção 

Setembro / 
2022 CMAS 

1.15 Deliberar 
sobre o Fundo 
Municipal de 
Assistência 

Social - FMAS; 

Reunião Ordinária 
 

Setembro / 
2022 

CMAS / 
Comissão 

Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / 
Secretaria Executiva 

1.16 Definir 
critérios para 
repasse de 
recursos 

financeiros às 
entidades 

governamentais 
e OSC’s de 
Assistência 

Social; 

Reunião Ordinária 
Reunião periódica  
com o órgão gestor 

Dezembro / 
2022 

CMAS / 
Comissão 

Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / 
Secretaria Executiva 

1.17 Criar 
cartilha com os 

serviços do 
município, 

divulgação e 
distribuição na 

rede 

Reunião Ordinária 
Reunião com o 
órgão gestor 

Janeiro /2023 CMAS 
Secretaria Executiva 

1.18 Apreciar, 
aprovar e Reunião Ordinária Novembro / 

2022 
CMAS 

Secretaria Executiva 

conjuntas de 
TEMAS específicos 

1.12 Analisar os 
relatórios anuais 

de atividades 
2022  e plano 
de ação das 
Osc’s 2023 

Aprovação dos 
relatórios de 

atividades das Oscs 
e plano de ação 

2023 

Janeiro e 
fevereiro / 

2023 

CMAS / 
Comissão 

Permanente de 
Fiscalização, 

Monitoramento e 
Avaliação / 
Comissão 

Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / 
Secretaria Executiva 

1.13  Notificar 
os conselheiros 

faltosos 

Reunião Ordinária 
 Mensalmente Secretaria Executiva 

1.14  Discutir, 
analisar e 

propor diretrizes 
a propostas da 

LOA/2023 

Reunião Ordinária 
Solicitar a gestão, 
via ofício  cópia da 
proposta de lei da 

LOA/2023 

Agosto / 2022 

CMAS / 
Comissão 

Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / 
Secretaria Executiva 

 Análise preliminar 
 Agosto / 2022 Quando 

disponibilizado 

 
Discussão com o 

órgão gestor 
 

Setembro / 
2022 

Quando 
disponibilizado 

 Aprovação/Delibera
ção 

Setembro / 
2022 CMAS 

1.15 Deliberar 
sobre o Fundo 
Municipal de 
Assistência 

Social - FMAS; 

Reunião Ordinária 
 

Setembro / 
2022 

CMAS / 
Comissão 

Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / 
Secretaria Executiva 

1.16 Definir 
critérios para 
repasse de 
recursos 

financeiros às 
entidades 

governamentais 
e OSC’s de 
Assistência 

Social; 

Reunião Ordinária 
Reunião periódica  
com o órgão gestor 

Dezembro / 
2022 

CMAS / 
Comissão 

Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / 
Secretaria Executiva 

1.17 Criar 
cartilha com os 

serviços do 
município, 

divulgação e 
distribuição na 

rede 

Reunião Ordinária 
Reunião com o 
órgão gestor 

Janeiro /2023 CMAS 
Secretaria Executiva 

1.18 Apreciar, 
aprovar e Reunião Ordinária Novembro / 

2022 
CMAS 

Secretaria Executiva 

assegurar a sua 
execução, 

anualmente, do 
Plano Municipal 
de Assistência 

Social, fixar 
diretrizes a 

serem 
observadas na 
sua elaboração, 

conforme 
deliberação das 

Conferências 
Municipais de 
Assistência 

Social; 

Reunião  com o 
órgão gestor 

2. 
Acompanhamen
to,  fiscalização 
e avaliação da 

gestão dos 
recursos e 

desempenho 
dos serviços, 
programas, 
projetos e 
benefícios 

2.1  Apreciar o 
relatório 

trimestral e 
anual da 

realização 
físico/financeira 

do FMAS 
(Fundo 

Municipal de 
Assistência 

Social) - 
previsto no art. 

124 da 
NOBSUAS 

Análise preliminar 

Fevereiro, 
Abril, Julho e 

Outubro / 
2022 e 2023 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro 

Parecer 

Deliberação 

Elaboração de 
Resolução 

2.2  Apreciar a 
reprogramação 

dos saldos 
remanescentes 

do 
cofinanciamento 

estadual e 
federal 2.3 
Apreciar a 

prestação de 
contas do 

cofinanciamento 
estadual e 

federal 

Análise preliminar 

Fevereiro, 
Abril, Julho e 

Outubro/ 
2022 e 2023 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / Plenário 

Parecer 

Deliberação 

Elaboração de 
Resolução 

2.3 Apreciar a 
prestação de 

contas do 
cofinanciamento 

estaduaL 

Análise preliminar 

Fevereiro, 
Abril, Julho e 

Outubro/ 
2022 e 2023 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / Plenário 

Parecer 

Deliberação 

Elaboração de 
Resolução 

2.4 Apreciar a 
prestação de 

contas do 
cofinanciamento 

federal - 
Demonstrativo 
Sintético Anual 
de Execução 

Análise preliminar 

Fevereiro, 
Abril, Julho e 

Outubro/ 
2022 e 2023 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / Plenário 

Parecer 

Deliberação 

Elaboração de 
Resolução 

Físico 
Financeira 

3. Planejamento 
da Política de 
Assistência 

Social 

3.1 Deliberar 
acerca dos 
termos de 
aceite de 
criação ou 

expansão dos 
serviços, 

programas e 
projetos 

Análise preliminar 

Quando 
necessário 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

Plenário 

Discussão com o 
órgão gestor 

Aprovação/Delibera
ção 

Elaboração de 
Resolução 

3.2 Apreciar o 
"Plano de Ação" 

relativo ao 
cofinanciamento 

estadual 
/federal 

Análise preliminar 

Quando 
disponibilizad

o 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

Plenário 

Discussão com o 
órgão gestor 

Aprovação/Delibera
ção 

Elaboração de 
Resolução 

3.3 Aprovar os 
critérios de 
partilha de 

recursos para o 
cofinanciamento 

da rede 
socioassistencia

l 

Análise preliminar 

Quando 
necessário 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

Comissão 
Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / Plenário 

Discussão com o 
órgão gestor 

Aprovação/Delibera
ção 

Elaboração de 
Resolução 

3.4 Discutir e 
sugerir sistema 

único 
(governamental 

e não 
governamental) 
de informações 
da Assistência 

Social para 
atendimento da 

população 
usuária 

Conhecer o Sistema 
utilizado por 

Uberaba e levantar 
mais sistemas; 

Apresentar proposta 
para a SMAS 

Setembro / 
2022 

CMAS / Secretária 
Executiva 

3.5 Buscar 
capacitação aos 
conselheiros de 

assistência 
social 

Levantar 
informações e 

cursos de 
capacitação 
profissional; 

Articular com o 
órgão gestor a 
viabilidade e 

programação de 
custeio da 

capacitação dos 
conselheiros com os 

recursos já 
destinados à esse 
tema e já alocados 

no FMAS 

Setembro / 
2022 Presidente do CMAS 
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RESOLUÇÃO nº. 35, de 13 de julho de 2022.

Dispõe sobre o acolhimento do Recurso Administrativo 
face ao cancelamento de inscrição e da reativação do Registro da 
Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá (CMDCA).

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberati-
vo responsável pela definição das políticas públicas de atendimento à 
criança e ao adolescente no município de Araxá, no uso das atribui-
ções legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei fe-
deral n.º 8.069/1990, e em observância aos princípios constitucionais 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
- artigo 37, caput, da Constituição Federal, visando atender ao inte-
resse público;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 90, §1º, da Lei 
n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA;

CONSIDERANDO as normas da Resolução n.º 164 do 
CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente), de 09 de abril de 2014, que dispõe sobre o registro e fiscali-
zação das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas não 
governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistên-
cia ao adolescente e a educação profissional e dá outras providências; 

CONSIDERANDO as normas estabelecidas pela Reso-
lução nº 008, de 09 de fevereiro de 2022, que regulamenta o processo 
de registro e/ou renovação de inscrição de entidades não governa-
mentais e de programas/projetos governamentais junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;  

CONSIDERANDO o Recurso Administrativo em face 
do cancelamento da inscrição da Associação Brasileira Kosmo’s de 
Artes Marciais, através do Ofício nº 053/2022/CMDCA, apresentado 
pela referida organização, junto ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA;

CONSIDERANDO o parecer por escrito apresentado 
pela Comissão Especial de Análise dos Pedidos de Inscrição e/ou Re-
novação junto ao CMDCA, quanto à análise do recurso administrati-
vo interposto pela Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais;   

CONSIDERANDO a decisão aprovada pela plenária do 
CMDCA na sessão ordinária do dia 13 de julho de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Acolha-se o recurso interposto pela Associação 
Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais, face ao seu cancelamento jun-
to ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Araxá (CMDCA), através da Resolução CMDCA nº 27, de 08 de 
junho de 2022.

Art. 2º- O parecer proferido pela Comissão Especial de 
Análise dos Pedidos de Inscrição e/ou Renovação junto ao CMDCA, 
quanto à análise do recurso administrativo interposto, constitui o fun-
damento da decisão da plenária do Conselho, e está disponível na 
Secretaria Executiva do CMDCA para consulta dos interessados.

Art. 3º - Fica reativado o registro da Associação Brasi-
leira Kosmos de Artes Marciais, sob o CNPJ nº 07.933.821/0001-20, 
sob nº de registro CMDCA 012/2019, do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA.

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos retroativos a 13 de julho de 2022.

Araxá/MG, 13 de julho de 2022.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Físico 
Financeira 

3. Planejamento 
da Política de 
Assistência 

Social 

3.1 Deliberar 
acerca dos 
termos de 
aceite de 
criação ou 

expansão dos 
serviços, 

programas e 
projetos 

Análise preliminar 

Quando 
necessário 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

Plenário 

Discussão com o 
órgão gestor 

Aprovação/Delibera
ção 

Elaboração de 
Resolução 

3.2 Apreciar o 
"Plano de Ação" 

relativo ao 
cofinanciamento 

estadual 
/federal 

Análise preliminar 

Quando 
disponibilizad

o 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

Plenário 

Discussão com o 
órgão gestor 

Aprovação/Delibera
ção 

Elaboração de 
Resolução 

3.3 Aprovar os 
critérios de 
partilha de 

recursos para o 
cofinanciamento 

da rede 
socioassistencia

l 

Análise preliminar 

Quando 
necessário 

Secretaria Executiva 
/ 

Comissão 
Permanente de 

Análise de 
Instrumentos legais / 

Comissão 
Permanente de 
Planejamento e 

Fiscalização 
Orçamentário e 

Financeiro / Plenário 

Discussão com o 
órgão gestor 

Aprovação/Delibera
ção 

Elaboração de 
Resolução 

3.4 Discutir e 
sugerir sistema 

único 
(governamental 

e não 
governamental) 
de informações 
da Assistência 

Social para 
atendimento da 

população 
usuária 

Conhecer o Sistema 
utilizado por 

Uberaba e levantar 
mais sistemas; 

Apresentar proposta 
para a SMAS 

Setembro / 
2022 

CMAS / Secretária 
Executiva 

3.5 Buscar 
capacitação aos 
conselheiros de 

assistência 
social 

Levantar 
informações e 

cursos de 
capacitação 
profissional; 

Articular com o 
órgão gestor a 
viabilidade e 

programação de 
custeio da 

capacitação dos 
conselheiros com os 

recursos já 
destinados à esse 
tema e já alocados 

no FMAS 

Setembro / 
2022 Presidente do CMAS 

3.6 Fomentar a 
capacitação e 

sugerir a 
inclusão de 

todos os 
usuários do 

serviços, 
programas e 

projetos 
governamental 

e não 
governamental 
no CADÚnico 

Concentrar os 
dados da população 

usuária no 
CADÚnico; 
Fomentar a 
vigilância 

socioassistencial 

Setembro / 
2022 

CMAS / Secretária 
Executiva /SMAS 

3.7 Incentivar a 
educação 

permanente dos 
técnicos da 
Política de 
Assistência 

Social 

Disseminar a 
Política de 

Assistência Social e 
melhorar a 

qualidade dos 
serviços 

Quando 
necessário 

CMAS / Secretária 
Executiva /SMAS 

3.8 Realizar 
estudo 

diagnóstico dos 
usuários do 

SUAS 

Discutir e aprovar a 
contratação de 
prestação de 
serviço para 

elaboração de 
estudo diagnóstico 

Agosto / 2022 CMAS / Secretária 
Executiva /SMAS 

4. Mobilização, 
articulação e 
participação 

4.1 Veicular 
com clareza 

informações das 
instituições, 
programas, 
projetos e 

serviços da 
Assistência 

Social por meio 
digital e de 
cartilhas 

informativas; 
4.2 Contribuir 

com a inclusão 
dos usuários e a 

equidade dos 
serviços 

socioassistencia
is, divulgando 
os serviços 
básicos e 

especiais para a 
população 

urbana e rural; 
4.3 Colaborar 

com programas 
e projetos que 
promovam a 
qualificação 

profissional e 
social dos 

usuários do 
SUAS 

fomentando 

- Usar a mídia para 
divulgar o trabalho 

dos espaços 
socioassistenciais 
do município, bem 
como, os serviços 

ofertados pelas 
Organizações da 
Sociedade Civil; 

- Buscar os serviços 
de inclusão no 

mercado de trabalho 
desenvolvidos pelas 

OSC’s, pelo 
Programa Auxílio 

Brasil e pelo 
ACESSUAS 

trabalho 
incentivando 

parcerias entre 
esses serviços e o 

SINE; 
- Contribuir na 
divulgação das 
Instituições que 

promovem cursos 
de qualificação; 

- Fomentar a 
orientação e 
incentivo dos 

beneficiários do 
SUAS a se qualificar 

com vistas à 
inclusão no 

Quando 
necessário 

CMAS / Secretária 
Executiva /SMAS 

ações que 
viabilizem a 

empregabilidad
e e autonomia. 

 

mercado de trabalho 
e busca da 
autonomia. 
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RESOLUÇÃO nº. 38, de 13 de julho de 2022.

Dispõe sobre o deferimento de registros de entidades de 
atendimentos às crianças e adolescentes no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA). 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberati-
vo responsável pela definição das políticas públicas de atendimento à 
criança e ao adolescente no município de Araxá, no uso das atribui-
ções legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 60 a 69, 90 e 
91 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente - ECA;

CONSIDERANDO as normas da Resolução n.º 164 do 
CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente), de 09 de abril de 2014, que dispõe sobre o registro e fiscali-
zação das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas não 
governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistên-
cia ao adolescente e a educação profissional e dá outras providências;  

CONSIDERANDO as normas estabelecidas pela Reso-
lução CMDCA nº 008, de 09 de fevereiro de 2022, que regulamenta 
o processo de registro e/ou renovação de inscrição de entidades não 
governamentais e de programas/projetos governamentais junto ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CM-
DCA;  

CONSIDERANDO a deliberação da plenária do CMD-
CA em sessão ordinária realizada no dia 13 de julho de 2022, confor-
me respectiva ata lavrada e assinada,

RESOLVE:

Art. 1º – Ficam deferidos os registros das seguintes en-
tidades de atendimento à crianças e adolescentes no Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA):

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos retroativos a 13 de julho de 2022.

Araxá/MG, 13 de julho de 2022.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
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REGISTRO 
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do Brasil (AABB) 
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