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DECRETO Nº 1.721  -    DE 29 DE JUNHO DE 2015

Constitui Comissão Permanente de Licitação no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Araxá, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, tendo em vista o disposto 
no artigo 51, §§ 1º, 3º e 4º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados os servidores para constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO, visando a aquisição de bens e contratação de serviços comuns, para, sem prejuízo de suas atribui-
ções na Prefeitura, praticarem atos pertinentes à emissão, abertura e julgamento das Licitações, obedecidas 
as normas legais em vigor:
I.FABRÍCIO ANTÔNIO DE ARAÚJO;
IIDALCA COSTA PEREIRA MARQUES;
III.EVELYN FLORENCE FARIA CORRÊA;
IV.LIBÂNIA ROSA CÂNDIDO;
V.JUSSARA AUGUSTA DOMINGUES ALVES;
VI.CLÉRIA ELENA FERREIRA;
VII.TELMA DI MAMBRO SENRA;
VIII.NARA TALITA PORTO;
IX.DANIELA APARECIDA NEVES;
X.LILIANE MARA ROCHA FONTES MARTINS;
XI.MARIA REGINA SILVA;
XII.JORGE MOURÃO;
XIII.ALEXANDRE JOSÉ RESENDE;
XIV.MÔNICA DE FÁTIMA SILVEIRA E ALCANTÂRA;
XV.LORENA AGUIAR GONDIM;
XVI.THAMIRES BORGES CRUVINEL.
Parágrafo único. Os membros que atuarão e serão responsáveis por cada processo de licitação serão indi-
cados individualmente em cada um dos procedimentos de licitação.Art. 2º. O quorum mínimo necessário 
para se proceder à abertura e julgamento nas modalidades: TOMADA DE PREÇO e CONCORRÊNCIA 
é de três membros.
Parágrafo único: A Comissão poderá convocar através de seus membros, qualquer servidor da Prefeitura 
com a fi nalidade de subsidiá-los em suas decisões.
Art. 3º. Os procedimentos licitatórios para aquisição de materiais de consumo em geral serão realizados 
na sala de reuniões do Setor de Licitações situado na Rua Alexandre Gondim, nº 112, Centro.
Art. 4º. A investidura dos membros da Comissão Permanente não excederá de um ano, vedada a recondu-
ção da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.
Parágrafo único: A Comissão Permanente poderá ter sua composição alterada, a qualquer tempo, por 
destituição ou substituição, em parte de seus membros pela autoridade competente.
Art. 5º. Os membros da Comissão Permanente de Licitação, responderão solidariamente por todos os atos 
praticados pela Comissão, nos termos da Legislação em vigor.
Art. 6º. Fica revogado o Decreto 1.338 de 24 de novembro de 2014.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de junho de 
2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.722  -    DE 29 DE JUNHO DE 2015

Constitui Comissão Permanente de Licitação no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Araxá, e dá outras providêcias.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, tendo em vista o disposto 
no artigo 51, §§ 1º, 3º e 4º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados os servidores para constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO, visando os serviços e obras de engenharia, para, sem prejuízo de suas atribuições na Prefeitura, 
praticarem atos pertinentes à emissão, abertura e julgamento das Licitações, obedecidas as normas legais 
em vigor:
IVicente Martins de Oliveira Júnior;
IITh iago do Carmo Satller;
III.Paulo Sérgio Soares;
IV.Jairo Luiz Cândido.
Parágrafo único. Os membros que atuarão e serão responsáveis por cada processo de licitação serão indi-
cados individualmente em cada um dos procedimentos de licitação.
Art. 2º. O quorum mínimo necessário para se proceder à abertura e julgamento nas modalidades: TOMA-
DA DE PREÇO e CONCORRÊNCIA é de três membros.
Parágrafo único: A Comissão poderá convocar através de seus membros, qualquer servidor da Prefeitura 
com a fi nalidade de subsidiá-los em suas decisões.
Art. 3º. Os procedimentos licitatórios para aquisição de materiais de consumo em geral serão realizados 
na sala de reuniões do Setor de Licitações situado na Rua Alexandre Gondim, nº 112, Centro.
Art. 4º. A investidura dos membros da Comissão Permanente não excederá de um ano, vedada a recondu-
ção da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.
Parágrafo único: A Comissão Permanente poderá ter sua composição alterada, a qualquer tempo, por 
destituição ou substituição, em parte de seus membros pela autoridade competente.
Art. 5º. Os membros da Comissão Permanente de Licitação, responderão solidariamente por todos os atos 
praticados pela Comissão, nos termos da Legislação em vigor.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de junho de 
2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.747   –   DE 20 DE JULHO DE 2015

Nomeia o Conselho Fiscal e Deliberativo do Instituto de Planejamen-
to e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 6.184, de 
11 de agosto de 2012, e com o Decreto n.º 386, de 11 de agosto de 2005, DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes Membros titulares, e respectivos suplentes, para comporem o Con-
selho Fiscal do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá - IPDSA:

I.Membros Titulares:
a.Roberta Neves Reis de Menezes;
b.Gláucia Marques Resende;
c.Pedro Aurélio Goulart.

II.Membros Suplentes:
a.Janaína Aparecida Alves;

b.Paulo César de Menezes;
c.Sheila Dortas.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.768   -   DE 03 DE AGOSTO DE 2015

Constitui Comissão de Processo Administrativo para fi scalizar obras, 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo para constituírem Comissão de Processo Administrativo, 
visando apurar a situação de obras indicadas no artigo 2.º do presente Decreto, possibilitando a verifi cação 
de eventuais irregularidades e propondo ações efetivas para a conclusão das construções:
I.Paulo Sérgio Soares;
II.Daniel de Deus Martins;
III.Jairo Luiz Cândido.
Parágrafo único. O Presidente da Comissão será escolhido dentre os membros na sessão de abertura dos 
trabalhos desta.
Art. 2º. A Comissão instituída no artigo 1.º destina-se à avaliação das seguintes obras públicas:
I.Construção do Gabinete do Prefeito Municipal no Centro Administrativo;
II.Escola Municipal Lélia Guimarães no Bairro Max Neumann;
III.Construção destinada à instalação da UFTM no Bairro Dona Beja;
IV.Avenida de interligação entre as Avenidas Dâmaso Drummond e Washington Barcelos no Bairro Santa 
Rita.
Art. 3º. O Trabalho da Comissão de Processo Administrativo é considerado de relevante interesse público, 
sendo que os membros não farão jus a qualquer tipo de remuneração, gratifi cação ou quaisquer outras 
vantagens pelo desempenho da função.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.779  -   DE 19 DE AGOSTO DE 2015

Altera composição do Conselho Municipal de Habitação, 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. Fica alterada a composição do Conselho Municipal de Habitação, que passará a ser composto 
pelos seguintes membros efetivos:
I.Juarez Luzia França – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
II.José Marcelo Jorge – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
III.Jairo Luiz Cândido – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
IV.Sueli Aparecida Ramos da Silva – Secretaria Municipal de Educação;
V.Nara Talita Porto – Secretaria Municipal de Saúde;
VI.Marco Aurélio de Faria – Representante da Associação de Bairro São Geraldo;
VII.Diogo Borges Rodrigues – Representante do CREA/MG;
VIII.Luiz Fernando da Silva – Representante da COIND;
IX.Natalina Vieira da Silva – Representante da Associação do Bairro Dona Beja;
X.José Almério Teixeira – Representante da Associação Vila Nova Futebol Clube.
Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes para o encargo de suplentes do Conselho Municipal de Habitação:
I.Fausto Barreto – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
II.Fabrício Bonifácio da Silva – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
III.Rosária Terezinha da Costa – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
IV.Cristiane Ferreira Luiz Bertolla – Secretaria Municipal de Educação;
V.Daniela Aparecida das Neves – Secretaria Municipal de Saúde;
VI.Marco Aurélio de Feria Junior – Representante da Associação de Bairro São Geraldo;
VII.Elcio Barreto Borges – Representante do CREA/MG;
VIII.Antônio Donizetti Trevisan – Representante da COIND;
IX.Ítalo Guilherme Fernandes – Representante da Associação de Bairro Dona Beja;
X.José Humberto Rios – Representante Associação Vila Nova Futebol Clube.
 Art. 3º. Fica revogado o Decreto n.º 359 de 02 de maio de 2013.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.803   -   DE 01 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre exoneração de cargo efetivo que menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos da Lei Orgâ-
nica Municipal, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o procedimento adminis-
trativo nº AJ/33/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Senhor MATEUS FRANCISCO DE PAIVA do cargo efetivo de Auxiliar de Ser-
viço I / Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.805   -   DE 01 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre nomeação de servidores empossados através de concur-
so público de provas e títulos para provimento de cargos efetivos do 
quadro de pessoal do município.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando as deter-
minações contidas na Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Leis Municipais integrantes do 
Edital e alterações, tendo em vista o resultado fi nal do Concurso Público, devidamente HOMOLOGADO 
EM 05/07/2012 através do Decreto Municipal de nº 1.633/2012, publicado como determinado em Lei; 
Considerando a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea, Pessoal/Servi-
dores para o Município; Considerando a necessidade de regularizar a situação de Servidores, provendo e 
adequando de forma correta a máquina administrativa; DECRETA:  
Art. 1° – Ficam nomeados para os cargos efetivos do Município de Araxá – MG, para estágio probatório, 
em virtude de aprovação em Concurso Público Homologado pelo Decreto Municipal 1.633 de 05 de julho 
de 2012, e conforme empossados, os seguintes Candidatos: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
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CANDIDATO CARGO DATA DA POSSE

Daiane Geralda da Silva Agente de Promoção Humana III 24/07/2015

Charles Ferreira da Silva Agente Operacional de Transporte da 
Saúde – CNH D / Motorista de Ambu-
lância

18/08/2015

Maria de Lourdes Valle Macedo de Jesus Agente de Promoção Humana I 18/08/2015

Cláudia Aparecida de Paula Agente de Promoção Humana II 18/08/2015
Art. 2° – Os Candidatos aprovados, nomeados e empossados, submeter-se-ão ao Regime Jurídico, Estatu-
to do Servidor Público e demais Legislação Municipal e Regulamento em vigor no Município de Araxá/
MG, inclusive quanto as atribuições e vencimentos nesta Legislação estabelecida, bem como constante no 
Edital de Concurso de nº 001/2009. 
Art. 3° - A denominação, símbolo, classe e nível de vencimentos do presente Cargo Efetivo, estão estabe-
lecidos no Edital de Concurso público, em tudo obedecido a Legislação Municipal Vigente. 
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da data 
de posse de cada candidato convocado constante no art. 1° do presente. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.947   -   DE 06 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e dá 
outras providências.

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1°. Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Araxá para o exercício de 2016, 
em conformidade com o disposto no art. 165, § 2° da Constituição Federal, no art. 106, da Lei Orgânica 
Municipal, e na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:
I.as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
II.as diretrizes, orientações e critérios para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas 
alterações;
III.as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
IV.as disposições sobre alterações na legislação tributária e medidas para incremento da receita;
V.as disposições sobre a dívida pública municipal;
VI.a organização e estrutura dos orçamentos;
VII.as diretrizes específi cas para o Poder Legislativo;
VIII.fomento a participação popular;
IX.as disposições gerais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2°. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício fi nanceiro de 2016 estarão 
defi nidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017 e serão compatíveis com os objetivos e nor-
mas estabelecidas nesta lei, dentre as quais se destacam:
I.Construção do Viaduto da Rua Uberaba;
II.Construção do Viaduto da Av. Vereador João Senna;
III.Construção do Viaduto da Av. Cap. Belarmino P. Machado;
IV.Construção da UBS – PAM- Pronto Atendimento Municipal-
V.Cadastramento no Ministério da Saúde para transferência da gestão básica para gestão plena do SUS;
VI.Implantação de Projetos Habitacionais e de regularização de áreas doadas;
VII.Apoio à famílias carentes através de programas habitacionais, por meio de doação de materiais de 
construção e reformas residenciais;
VIII.Promoção e desenvolvimento de infraestrutura de loteamento para a doação de lotes às pessoas ca-
rentes, devidamente cadastradas e aptas conforme avaliação social;
IX.Desenvolvimento de infraestrutura para a manutenção e construções da Rede do Sistema Único de 
Assistência Social em alta complexidade;
X.Realização de ações visando o atendimento socioassistencial à população residente fora do perímetro 
urbano do município, por meio de equipe itinerante;
XI.Reforma da infra-estrutura do terminal Rodoviário de Araxá e implementação de um novo terminal 
rodoviário;
XII.Implantação de programa social visando o fornecimento de bolsas de estudos universitárias, cestas 
básicas, fraldas, passagens, auxílio funeral à pessoas carentes, devidamente cadastradas e aptas conforme 
avaliação social; 
XIII.Reforma de ginásios poliesportivos;
XIV.Apoio a entidades e associações de assistência social, saúde e educação;
XV.Reforma, ampliação e aquisição de mobiliário para os Centros de Convivência Social;
XVI.Manutenção e ampliação dos programas do CRAS e CREAS;
XVII.Ampliação e manutenção dos Programas para Criança e Adolescente;
XVIII.Ampliação da infraestrutura dos Distritos Industriais;
XIX.Implantação de novo Distrito Industrial;
XX.Apoio à implantação de um centro tecnológico;
XXI.Realização de ações voltadas à capacitação profi ssional e empresarial;
XXII.Apoio à implantação de tecnologia de energias renováveis;
XXIII.Incentivo à implantação de novos cursos superiores;
XXIV.Implementação e ampliação da infraestrutura turística;
XXV.Atividades de apoio e valorização das necessidades dos servidores públicos municipais;  
XXVI.Melhoria e asfaltamento das estradas vicinais;
XXVII.Manutenção dos programas Projeto Calcário; Projeto Terreiro de Café Projeto Maracujá;
XXVIII.Suprimido; 
XXIX.Construção e reforma de Escola Municipais e Cemei’s;
XXX.Ampliação e manutenção do transporte escolar; 
XXXI.Manutenção das Atividades da Educação Infantil, Fundamental e Especial;
XXXII.Implantação das ações defi nidas no Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos; com ênfase 
na coleta seletiva; 
XXXIII.Manutenção e ampliação da Coleta de Lixo e Limpeza Pública;
XXXIV.Reurbanização do centro;
XXXV.Limpeza e fechamento das áreas verdes e de preservação permanente;
XXXVI.Manutenção, conservação e melhoria de vias, praças e logradouros;
XXXVII.Elaboração de projetos de implantação de praças públicas com parques infantis nas mesmas, 
além de implementação nas praças já existentes, com ênfase na acessibilidade para portadores de neces-
sidades especiais; 
XXXVIII.Aquisição, recuperação e manutenção da frota;
XXXIX.Construção, recuperação e manutenção de áreas de esporte; 
XL.Construção do Centro Administrativo;
XLI.Ampliação da infraestrutura e malha viária urbana;
XLII.Canalização e urbanização do Córrego da Galinha;
XLIII.Finalização da canalização e urbanização do Córrego Grande – Av. Rosalvo Santos;
XLIV.Interligação da Rua Tenente-coronel Hermenegildo Magalhães à BR-146;
XLV.Manutenção dos serviços de controle do tráfego Urbano;
XLVI.Melhoria, ampliação e Construção de Unidades de Saúde;
XLVII.Implementação, ampliação e manutenção de serviços de saúde e vigilância em saúde, além da im-
plementação de infra-estrutura adequada para a realização desses serviços; 
XLVIIIImplementação e ampliação de unidades de Saúde da Família; 
XLIX.Apoio ao Araxá Esporte Clube;

L.Implantação de reabilitação de dependentes químicos e vulneráveis social e mentalmente;
LI.Continuidade de Implantação e manutenção da Oncologia (Centro de Tratamento de Câncer); 
LII.Extensão dos serviços de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
LIII.Melhoria e modernização do sistema de iluminação pública;
LIV.Implantação do sistema de georreferenciamento de toda a rede de iluminação pública, em ruas, pra-
ças, parques e jardins;
LV.Manutenção dos serviços de iluminação pública;
LVI.Efi ciência e transparência na gestão dos recursos públicos;
LVII.A promoção, desenvolvimento e melhoria da infraestrutura urbana, com ênfase na acessibilidade e 
mobilidade;
LVIII.A integração e a cooperação com os governos Federal, Estadual e com os Municípios da Região;
LIX.À implantação de ações que busquem a promoção, a autonomia econômica e fi nanceira das mulheres;
LX.À valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;
LXI.Fortalecimento do Ensino Superior, Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento no município;
LXII.Criação e implantação de instrumentos estruturais de segurança urbana, trânsito, transporte e cida-
dania, sua manutenção com a adequação de pessoal qualifi cado, aquisição de equipamentos e materiais 
para atingir um desenvolvimento contínuo;
LXIII.Implantação de novo cemitério municipal, manutenção e ampliação dos já existentes e implantação 
do cemitério para animais; 
LXIV.Construção de capelas de velório;
LXV.Apoio a instituições não governamentais de interesse social.
LXVI.Apoio ao esporte em qualquer uma de suas modalidades, inclusive aos participantes de eventos 
esportivos em outros municípios;
LXVII.Buscar junto à empresa concessionária de transporte público do município ações que permitam 
maior acessibilidade ao mesmo, bem como mais comodidade aos usuários do serviço;
LXVIII.Desenvolver e fomentar projetos voltados para a recuperação e manutenção de nascentes;
LXIX.Apoio à realização de eventos que valorizem a cultura popular brasileira;
LXX.Apoio ao funcionamento adequado dos Conselhos Municipais e capacitação periódica dos conse-
lheiros;
LXXI.Criação, ampliação e manutenção de projetos e programas, além da infra-estrutura voltados ao 
desenvolvimento rural do município; 
LXXII.Implementação de poços artesianos nas comunidades onde a COPASA não atende; 
LXXIII.Implantação do IPTU Ecológico; 
LXXIV.Efi ciência e efi cácia na execução de leis de iniciativa do legislativo; 

§ 1°. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2016 serão destinados, preferencialmente, para as 
prioridades e metas estabelecidas nos anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite 
para restrição das despesas.
§ 2°. Na elaboração da proposta orçamentária para 2016, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir 
as metas físicas estabelecidas nesta lei, a fi m de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de for-
ma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
§ 3°. As prioridades e metas do Poder Legislativo a serem encaminhadas, juntamente com a Proposta 
Orçamentária do Município conforme defi nido no Plano Plurianual de 2014 a 2017 (Lei Municipal 6.556 
de 27 de dezembro de 2013) deverão atender ao disposto no anexo de prioridades da Câmara Municipal, 
constante desta Lei.
§ 4°. Suprimido; 
§ 5°. Na elaboração do Orçamento da Administração Pública Municipal, buscar-se-á a contribuição de 
toda a sociedade em um processo de democracia participativa voluntária e universal.
§6º- Na elaboração da lei orçamentária do exercício 2016 será dada absoluta prioridade na alocação de 
recursos destinados à implementação de ações voltadas à criança e ao adolescente, ao idoso, e seguimentos 
vulneráveis da população. 

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 3°. A elaboração do Projeto da Lei Orçamentária de 2016, a aprovação e a execução do orçamento 
dos Poderes Legislativo, Fundações e dos Fundos, que recebam recursos do tesouro do Município, serão 
orientadas para:
Iatingir as metas fi scais relativas às receitas, despesas, resultados primário e nominal e montante da dívida 
pública estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, parte integrante desta lei, conforme previsto nos §§ 1° e 2°, do art. 4°, da Lei Complementar n° 101, 
de 04 de maio de 2000;
II.evidenciar a responsabilidade da gestão fi scal, compreendendo uma ação planejada e transparente, me-
diante o acesso público às informações relativas ao orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos e 
através da realização de audiências ou consultas públicas;
III. aumentar a efi ciência na utilização dos recursos públicos disponíveis e elevar a efi cácia dos programas 
por eles fi nanciados;
IV.garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fi scais capazes de afetar as contas pú-
blicas, constantes do Anexo de Riscos Fiscais, parte integrante desta Lei.
V.Propiciar a total transparência e parceria entre poderes estabelecidos, instituições do terceiro setor, con-
tribuinte e municípios parceiros.
Parágrafo único. As metas fi scais previstas nos Anexos desta Lei poderão ser ajustadas no Projeto da Lei 
Orçamentária, se verifi cadas, quando da sua elaboração, alterações dos parâmetros macroeconômicos uti-
lizados na estimativa das receitas e despesas e do comportamento da respectiva execução.
Art. 4°. A proposta orçamentária da Administração Pública Municipal, direta e indireta, terá seus valores 
a preços médios esperados em 2016, adotando-se na sua projeção ou atualização o Índice Geral de Preços 
— Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas.
Art. 5°. A alocação dos recursos na lei orçamentária anual, em seus créditos adicionais e na respectiva 
execução, observadas as demais diretrizes desta Lei e tendo em vista propiciar o controle de custos, o 
acompanhamento e a avaliação dos resultados das ações de governo, será feita:
I.por programa, projeto, atividade, com a identifi cação das classifi cações orçamentárias, sendo entendido 
como programa, projeto e atividade;
1.Programa: O instrumento de organização da ação governamental que visa a concretização dos objetivos 
pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
2.Projeto: O instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um 
conjunto de operações, limitados no tempo, das quais resulta um produto que atinja o bem comum;
3.Atividade: O instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um 
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente das quais resulta um produto 
necessário à manutenção das ações do governo.
II.diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução do projeto, atividade.
Parágrafo único. Fica vedado na lei orçamentária anual, a inclusão de projetos e atividades genéricos, 
entendendo-se como tal:
I – no caso de projetos, as execuções agrupadas que correspondam à execução em locais distintos; 
II – no caso de atividades, aquelas que mesmo tendo o mesmo objetivo desdobram-se  em locais distintos; 
ou, correspondam a ações específi cas. 
Art. 6°. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal serão alocados para atender adequadamente, em 
ordem de prioridade, as seguintes despesas:
I.pessoal e encargos sociais, observados os limites previstos na Lei Complementar n° 101/2000;
II.juros, encargos e amortizações da dívida pública municipal;
III.contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos, em convênios ou outros 
instrumentos similares, observados os respectivos cronogramas de desembolso;
IV.outras despesas administrativas, investimentos e inversões fi nanceiras.
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Parágrafo único. Os recursos oriundos de contratos, convênios ou outros ajustes serão programados de 
acordo com o estabelecido nos respectivos termos, independentemente da ordem de prioridade prevista 
neste artigo.
Art. 7°. Na proposta orçamentária, na respectiva lei e nos créditos adicionais, a programação das ações 
fi nalísticas e de investimento da Administração Pública, direta e indireta, deverá observar as seguintes 
regras:
I.as ações programadas deverão contribuir para a consecução das metas e impactos estabelecidas na forma 
do art. 2° desta Lei;
II.os investimentos, com duração superior a um exercício fi nanceiro, somente serão contemplados quan-
do previstos no Plano Plurianual ou autorizada a sua inclusão em lei, conforme disposto no § 1° do art. 
167 da Constituição e no § 5° do art. 5° da Lei Complementar no 101/2000;
III. a destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de adequadamente aten-
didos os projetos em andamento e as despesas de conservação do patrimônio público, conforme disposto 
no art. 45 da Lei Complementar n° 101/2000;
IV.os recursos fi nanceiros consignados deverão ser sufi cientes para a conclusão de uma ou mais unida-
des de execução do projeto ou de uma de suas etapas, neste caso, se a sua duração exceder a mais de um 
exercício.
§ 1°. Entende-se como projeto em andamento, para fi ns do previsto neste artigo, aquela ação, inclusive 
uma das suas unidades de execução ou etapas de investimento programado, cuja realização física prevista, 
até o fi nal do exercício de 2015, seja de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total programado, 
independentemente da execução fi nanceira, excluindo-se, dessa regra, os projetos, inclusive suas ações ou 
etapas, que sejam atendidos com recursos oriundos de operações de crédito ou convênios.
§ 2°. O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo, juntamente com a Proposta Orçamentária do Muni-
cípio para 2016, a relação das obras em andamento, com as informações necessárias ao cumprimento do 
disposto no Art. 45 da LC 101/2000.
Art. 8°. A lei orçamentária e seus créditos adicionais discriminarão em categorias de programação especí-
fi cas, as dotações destinadas ao atendimento de:
I.auxílios ou serviços referentes à refeição, alimentação, transporte, assistência pré-escolar, bolsas, assis-
tência médica e odontológica e outros assemelhados, inclusive no caso da prestação, total ou parcialmente, 
pelos próprios órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
II.precatórios judiciários, débitos judiciais transitados em julgado, inclusive de pequeno valor, e outros 
débitos judiciais periódicos vincendos, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Para fi ns de acompanhamento e controle o pagamento de precatórios e desapropriações 
será centralizado na unidade orçamentária Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.
Art. 9º. Na lei orçamentária, a transferência voluntária de recursos a organizações da sociedade civil, na 
consecução de fi nalidades de interesse público se dará mediante, uma das seguintes parcerias:
I - termo de colaboração: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela admi-
nistração pública com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público, 
proposto pelos Conselhos Municipais com fulcro  nos Planos e/ou Políticas setoriais elaborados a partir 
de Conferências Municipais ou outros eventos que contem com a participação popular; 
II - termo de fomento: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administra-
ção pública com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público, proposto 
pelas organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos, através de Manifestação de Interesse 
Social, desde que guardem compatibilidade com os Planos e/ou Políticas setoriais elaborados a partir de 
Conferências Municipais ou outros eventos que contem com a participação popular, e; 
III – convênio: instrumento celebrado entre o poder público e organização da sociedade civil para a rea-
lização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração;, cuja movimentação orçamentária 
e fi nanceira não corram às expensas de Fundos específi cos;
§1°. A transferência voluntária de recursos a organizações da sociedade civil se dará através, de:
I – fundos setoriais, para os termos de colaboração e de fomento, e independerão de lei específi ca;
II – dotações consignadas à programação de despesa das demais unidades orçamentárias que não sejam os 
Fundos setoriais ou para realização de despesas ao abrigo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação, para os convênios, os quais,  dependerão 
de lei específi ca.
§2°. Para a transferência voluntária de recursos aplica-se no que couber as disposições da lei federal 
13.019/2.014 até a superveniência de lei municipal disciplinando o assunto, exceto convênios às expensas 
do  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação que se submetem à disciplina da legislação municipal vigente, sobre o tema, e para os quais, 
é inexigível a comprovação de tempo mínimo de existência, hipótese na qual, se exige comprovação de 
participação no censo escolar do exercício anterior ao do convênio, com matrículas na própria instituição 
de ensino, ou de outra instituição que  não mais ofereça a modalidade de ensino, desde que, comprovada-
mente, por relação de matrículas nominais a nova instituição oferte o ensino a pelo menos 75% (setenta e 
cinco por cento) dos alunos originários da instituição anterior.
Art. 10. O Poder Legislativo, para efeito de elaboração de sua proposta orçamentária para 2016, terá como 
parâmetro, para a fi xação das despesas a serem fi nanciadas com recursos ordinários do Tesouro Munici-
pal:
I.o conjunto das dotações de pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes, excluídas aquelas des-
tinadas a sentenças judiciais, indenizações e restituições, inclusive trabalhistas e investimentos, fi xado na 
Lei Orçamentária de 2015, desde que fi nanciadas com recursos referidos no caput deste artigo, acrescido 
dos créditos suplementares e especiais aprovados ate 1° de agosto de 2015, atualizado pela infl ação média 
apurada para o mesmo período;
II.ao valor resultante do inciso anterior, poderão ser adicionados recursos orçamentários necessários para 
atender a novos investimentos, pagamentos de precatórios judiciários e sentenças judiciais transitadas em 
julgado, inclusive as consideradas de pequeno valor e indenizações gerais e trabalhistas.
III. ao valor resultante do inciso anterior, poderão ser adicionados recursos orçamentários necessários 
para atender a novos investimentos, pagamentos de precatórios judiciários e sentenças judiciais transita-
das em julgado, inclusive as consideradas de pequeno valor, indenizações gerais, trabalhistas e os gastos 
com inativos.
§1° Para fi ns de consolidação e encaminhamento do Projeto da Lei Orçamentária para 2016, o Poder 
Legislativo encaminhará, até 31 de julho de 2015, à Secretaria de Fazenda e Planejamento sua proposta 
orçamentária, observadas as disposições desta Lei.
§2°. As despesas do Poder Legislativo no município, observarão as disposições desta Lei, e serão fi xadas 
no percentual de até 6% (seis por cento) incidente sobre o somatório da receita tributária e das transferên-
cias previstas nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, inclusive as contribuições de custeio de energia 
elétrica, e as contribuições ao regime próprio de previdência social, parte patronal, efetivamente realizadas 
no exercício de 2015, acrescidas das despesas com os inativos. 
Art. 11. A Secretaria de Fazenda e Planejamento, com base na estimativa da receita, e tendo em vista o 
equilíbrio fi scal do Município, estabelecerá o limite global máximo para a elaboração da proposta orça-
mentária de cada unidade orçamentária.
Art. 12. (VETADO).
Art. 13. É proibida a utilização de quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem a 
comprovada e sufi ciente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art.14. (VETADO).

Seção II
Das Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 15. Os orçamentos fi scal e da seguridade social compreenderão as receitas e as despesas dos Poderes, 
de seus órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Parágrafo único. A proposta do orçamento fi scal incluirá os recursos necessários à aplicação mínima na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição 
Federal.
Art. 16. O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e dotações destinadas aos Órgãos e en-
tidades da Administração Direta e Indireta do Município, inclusive seus fundos e fundações, para atender 
as ações de saúde, previdência e assistência social.
Parágrafo Único. A proposta do orçamento da seguridade social e a lei orçamentária destacarão a aplica-

ção dos recursos necessários:
I.à aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do disposto na Emenda 
Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000.
II.ao pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários aos segurados dos Pode-
res do Município, seus Órgãos e entidades, que serão consignadas ao Instituto de Previdência Municipal 
de Araxá (IPREMA).

Seção III
Das Disposições sobre a Programação da Execução Orçamentária e

Financeira e sua Limitação
Art. 17. Com vistas ao cumprimento das metas fi scais previstas nos Anexos desta Lei, o Poder Executivo 
publicará as metas bimestrais de realização de receitas, desdobradas por categoria econômica e fontes de 
recursos.
Art. 18. (VETADO).

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art.19. (VETADO).
Art. 20. Para fi ns de atendimento ao disposto no inciso II, do § 1°, do art. 169, da Constituição Federal, fi ca 
autorizada a concessão de qualquer vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos 
e funções, a alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, constantes de quadro específi co da lei orçamentária, observadas as normas constitucionais e legais 
específi cas, e o disposto no artigo anterior.
Art. 21. (VETADO).
Art. 22. As despesas decorrentes de contratos de terceirização de mão-de-obra, que se referem à substitui-
ção de servidores, de acordo com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000, serão classifi cadas 
em dotação especifi ca e computadas no cálculo do limite da despesa total com pessoal.
§ 1°. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste 
artigo, os contratos de terceirização que tenham por objeto a execução indireta de atividades que, não 
representando relação direta de emprego, preencham simultaneamente as seguintes condições:
I.sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência 
legal e regulamentar do órgão ou entidade,
II.não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do 
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria 
em extinção.
§ 2°. Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os contratos de terceirização de mão-de-obra para 
execução de serviços de limpeza, varrição, vigilância e segurança patrimonial e outros de atividades-meio, 
desde que as categorias funcionais específi cas existentes no quadro de pessoal, não comportem a existên-
cia de vagas para novas admissões ou contratações.
Art. 23. No exercício de 2016, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver excedido 
95% (noventa e cinco por cento) dos limites constitucionais, somente poderá ocorrer quando destinada 
ao atendimento de relevantes serviços públicos nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a 
sociedade.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E 

MEDIDAS PARA INCREMENTO DA RECEITA

Art. 24. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à apreciação legislativa projeto de lei 
dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita ou emitirá orienta-
ções e procedimentos específi cos sobre:
I.adaptação e ajustamentos da legislação tributária às alterações da correspondente legislação federal e 
demais recomendações oriundas do Estado, ou da União;
II.revisões e simplifi cações da legislação tributária e das contribuições sociais da sua competência;
III.aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários.
§ 1.°. Constam do Anexo de Metas Fiscais — Demonstrativo VII, as estimativas e compensação de renún-
cias de receitas em 2016, relativas à remissão de IPTU e taxas para Aposentados e Pensionistas, contribuin-
tes de baixa renda e comprovada carência.
§ 2.°. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos 
orçamentos do Município, mediante a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, e daquelas 
propostas mediante projeto de lei, somente após a devida aprovação legislativa.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Art. 25. A lei orçamentária de 2016 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito 
para atendimento a Despesa de capital, observado o limite de endividamento, na forma estabelecida na 
Lei Complementar 101/2000.
§ 1.°. Durante o exercício fi nanceiro de 2016 e observado os limites de endividamento do Município, a 
contratação de operações de crédito dependerá de autorização legislativa específi ca.
§ 2.°. Os precatórios judiciais serão apresentados na lei orçamentária de forma individualizada, sendo o 
seu valor atualizado na data de 01 de julho do corrente ano.
§ 3.°. Serão apresentados na lei orçamentária de forma individualizada, os valores referentes aos direitos 
dos servidores já reconhecidos na via administrativa.

CAPÍTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 26. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará a apreciação legislativa, além 
da mensagem e do respectivo projeto de lei, será composta de quadros orçamentários consolidados que 
evidenciem o princípio da transparência e demonstrem o equilíbrio entre receita e despesa.
§ 1°. O anexo dos orçamentos fi scal e da seguridade social será composto de quadros ou demonstrativos, 
com dados consolidados e isolados, inclusive dos referenciados no art. 22 da Lei Federal n° 4.320, de 17 
de março de 1964, e no artigo 5° da Lei Complementar n°. 101/2000, observadas as alterações posteriores, 
conforme a seguir discriminados:
I.a receita e despesa, segundo as categorias econômicas, de forma a evidenciar o défi cit ou superávit cor-
rente, na forma do Anexo previsto na Lei no 4.320/64;
II.a receita, por categoria econômica, fonte de recursos e outros desdobramentos pertinentes, na forma do 
Anexo II previsto na Lei Federal n° 4.320/64;
III.da despesa, segundo as classifi cações institucional, funcional, por programa e por categoria econô-
mica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, que demonstra o Programa de Trabalho dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta;
IVda despesa dos orçamentos fi scal e da seguridade social, segundo os programas de governo estabele-
cidos no Plano Plurianual, com seus objetivos detalhados por atividades, projetos e operações especiais, 
identifi cando, quando pertinente, as metas e unidades executoras;
V.da programação referente a manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a dar cumprimento ao 
disposto no art. 212, da Constituição Federal;
VI.das aplicações em ações e serviços públicos de saúde, demonstrando o cumprimento do disposto na 
Emenda Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000;
VII.do quadro da dívida fundada e fl utuante do Município.
§ 2°. Os demonstrativos e as informações complementares referidas no inciso IV do caput deste artigo 
compreenderão os seguintes quadros:
1.demonstrativo da evolução da receita e despesa na forma prevista no inciso III, do art. 22, da Lei Federal 
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n° 4.320/64;
2.relação da legislação referente a receita prevista nos orçamentos fi scal e da seguridade social, inclusive 
das leis autorizativas das operações de créditos incluídas na proposta orçamentária;
3.esquema das classifi cações orçamentárias da receita e da despesa, utilizadas na elaboração dos orçamen-
tos;
4.demonstrativo dos recursos oriundos de operações de crédito internas e externas com indicação da lei 
autorizativa e do montante alocado como contrapartida;
5.demonstrativo da compatibilidade das metas programáticas constantes da Proposta Orçamentária com 
as previstas no Plano Plurianual vigente;
Art. 27. A receita será detalhada, na proposta e na lei orçamentária anual, por sua natureza e fontes, se-
gundo o esquema constante da Portaria n° 219, de 29 de abril de 2004, da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda, observadas suas alterações posteriores e demais normas complementares per-
tinentes.
Art. 28. Para fi ns de integração do planejamento e orçamento, assim como de elaboração e execução dos 
orçamentos e dos seus créditos adicionais, a despesa orçamentária será especifi cada mediante a identifi ca-
ção do tipo de orçamento, das classifi cações institucional, funcional e segundo a natureza da despesa, da 
estrutura programática discriminada em programa e projeto, atividade, de forma a dar transparência aos 
recursos alocados e aplicados para consecução dos objetivos e das metas governamentais correspondentes.
Art. 29. Considera-se unidade orçamentária o órgão, entidade ou fundo da Administração Pública Mu-
nicipal, direta e indireta, a que serão consignadas dotações na lei orçamentária anual ou em seus créditos 
adicionais para a execução das ações integrantes do Programa de Trabalho aprovado pelos referidos atos.
Art. 30. A despesa orçamentária, com relação à classifi cação funcional e estrutura programática, será 
detalhada conforme previsto na Lei Federal n° 4.320/64, atualizada através de Portarias da Secretaria do 
Tesouro Nacional, observados os seguintes títulos e conceitos:
I.Função: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público;
II. Subfunção: uma partição da função que agrega determinado subconjunto de despesa do setor público;
III. Programa: instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos 
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
IV.Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um con-
junto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o 
aperfeiçoamento da ação de governo;
V.Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um con-
junto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto neces-
sário à manutenção da ação do governo.
§ 1°. Para fi ns de planejamento e orçamento, considera-se categoria de programação a denominação gené-
rica que engloba programa, atividade e projeto.
§ 2°. Os programas da Administração Pública Municipal a serem contemplados no projeto da lei orçamen-
tária são aqueles instituídos no Plano Plurianual do Município ou nele incorporados mediante lei, sendo 
compostos, no mínimo, de identifi cação, objetivo, ações, metas e recursos fi nanceiros.
§ 3°. Cada projeto ou atividade será associado a uma função e subfunção e detalhará sua estrutura de custo 
por categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme especifi cações estabele-
cidas no art. 29 desta Lei. 
Art. 31. A classifi cação da despesa, segundo sua natureza, observará o esquema constante da Portaria In-
terministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, com suas alterações posteriores, sendo discriminado nos orçamentos por categoria econômica, 
grupo de despesa e modalidade de aplicação.
§ 1°. As categorias econômicas são: Despesas Correntes e Despesas de Capital, identifi cadas respectiva-
mente pelos códigos 3 e 4.
§ 2°. Os grupos de despesas constituem agrupamentos de elementos com as mesmas características quanto 
ao objeto de gasto, sendo identifi cados pelos seguintes títulos e códigos:
I.Pessoal e Encargos Sociais — 1;
II.Juros e Encargos da Dívida — 2; 
III.Outras Despesas Correntes — 3;
IV.Investimentos — 4;
V.Inversões Financeiras — 5;
VI.Amortização da Dívida — 6.
§ 3°. A modalidade de aplicação constitui-se numa informação gerencial com a fi nalidade de indicar se os 
recursos orçamentários serão aplicados diretamente pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal ou, mediante transferência por órgãos e entidades de outras esferas de governo ou por insti-
tuições privadas, sendo identifi cada na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, no mínimo, nos 
seguintes títulos:
I. Transferências a Instituições Privadas sem fi ns lucrativos — 50;
II. Aplicações Diretas — 90.
III. Intra orçamentária — 91
§ 4°. As modalidades de aplicação, aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, poderão 
ser modifi cadas, justifi cadamente, para atender as necessidades de execução, mediante a publicação de 
Decreto do chefe do Poder Executivo, ou desde que verifi cada a inviabilidade técnica, operacional ou eco-
nômica da execução da despesa na modalidade prevista inicialmente.
§ 5°. O elemento de despesa tem por fi nalidade identifi car os objetos de gasto, mediante o desdobramento 
da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios utilizados pela Administração Pública 
para consecução dos seus fi ns.
§ 6°. Para os fi ns de registro, avaliação e controle da execução orçamentária e fi nanceira da despesa públi-
ca, é facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa.
Art. 32. Suprimido; 
Art. 33. As propostas de modifi cação do projeto da lei orçamentária anual mediante créditos adicionais, 
serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifi quem.
Art. 34. Suprimido; 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. Para efeito do art. 16 da Lei Complementar 101/2000:
I.as informações, exigidas nos incisos I e ll do mencionado artigo da Lei Complementar, integrarão o 
processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n° 8.666/1993, assim como os procedimentos 
relativos à dispensa ou inexigibilidade de licitação e de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere 
o § 3°, do art. 182, da Constituição Federal;
II.entende-se como despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse as limites estabelecidos para a 
dispensa de licitação nos termos do inciso I e II do artigo 24 da Lei n° 8.666/1993.
III.Os atos que importem o aumento da despesa com pessoal deverão seguir as exigências dos Art. 16 e 17 
da Lei Complementar 101/2000, sob pena de nulidade.
Art. 36. (VETADO).
Art. 37. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de 
compromissos assumidos, motivados por insufi ciência de tesouraria.
Art. 38. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão 
ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 39. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual 
através de seus Órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de com-
petência, ou não, do Município.
Art. 40. Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária os Poderes Executivo e Legislativo 
promoverão audiências públicas, nos termos do art. 44 da Lei Federal n° 10.257/2001 e o art.48, parágrafo 
único, da LC n° 101/2000.
Art. 41. O projeto de lei orçamentária para 2.016 aprovado pelo Poder Legislativo será encaminhado a 
sanção até o encerramento do período legislativo.
§ 1°. Caso o projeto de lei orçamentária não seja encaminhado para sanção até 22 de dezembro de 2015, 
a programação relativa a pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e demais despesas de custeio, e as 

transferências a Câmara Municipal poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze 
avos) do total de cada dotação, na forma da proposta originalmente encaminhada a Câmara Municipal.
§ 2°. Considerar-se-á antecipação de crédito a conta da Lei Orçamentária de 2.016 a utilização dos recur-
sos autorizados no parágrafo anterior.
Art. 42. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 43 - Fica autorizado, o Poder Executivo, a acrescer ao Plano Plurianual vigente, os Programa e Ações, 
com as respectivas diretrizes, objetivos e metas, decorrentes das metas e prioridades previstas nos incisos 
do art. 2°, da presente lei, nele não detalhadas.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.948   -   DE 09 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre denominação de Via Pública
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Eustáquio José Pereira, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Passa a denominar-se RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, a atual Rua A, no Loteamento 
Jardim Europa V, nesta cidade.Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais 
próprios.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.949   -   DE 09 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por proposição do Vereador Sargento Amilton Marcos Moreira, 
com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Passa a denominar RUA JOSELITO PINHO TIAGO, a Rua Três, no Loteamento Max Neumman 
II, nesta cidade.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.950   -   DE 09 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador César Romero da Silva – Garrado, 
com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica denominada Travessa MARCO ANTÔNIO DOS REIS, a atual Travessa Um do Loteamento 
Max Neumann II, nesta cidade.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandara afi xar placas denominativas em locais próprios. 
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.951   -   DE 09 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador César Romero da Silva – Garrado, 
com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica denominada RUA OSVALDO GILDO JORGE, a atual Rua 16 – do Condomínio Villagio II, 
nesta cidade.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandara afi xar placas denominativas em locais próprios. 
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.952   -   DE 09 DE SETEMBRO DE 2015

Autoriza a assinatura de Convênio e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a fi rmar Convênio com o MOTO CLUBE 100 DESTINO, 
CNPJ n.º 06.270.170/0001-33, entidade considerada de utilidade pública pela Lei nº 5.152 de 06/12/07, 
no sentido de conceder-lhes uma contribuição no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em 
parcela única na assinatura do referido convênio, como forma de colaboração com o custeio do evento 
“14.º 100 Destino MOTOFEST 2015”.
Art. 2º. Para ocorrer ao disposto no artigo anterior serão utilizados recursos da fi cha orçamentária n.º 229.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Tomada de Preços  F2.001/2014. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Guimarães Engenharia e Construções, fi rmam aditamento contrato celebrado 
17/03/14 vencendo 30/03/16. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 16/06/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Pregão Presencial  F8.035/2013. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Instituto Químico Bacteriológico e Vacinoterápico LTDA, fi rmam aditamento 
contrato celebrado 24/06/13 vencendo 21/10/15. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 19/08/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Tomada de Preços  02.007/2014. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Guimarães Engenharia e Construções LTDA EPP, fi rmam aditamento contra-
to celebrado 25/06/14 vencendo 31/10/15. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 22/07/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Concorrência 03.001/2012. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA, fi rmam aditamento contrato celebrado 
19/03/12 vencendo 31/12/15. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 05/08/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Carta Convite 01.008/2015. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Lug Engenharia LTDA, fi rmam aditamento contrato celebrado 16/04/15 vencendo 
14/0815, c/ acréscimo de serviços e conseqüente alteração do valor global contratado. Dr. Aracely de Paula 
- Prefeito Municipal, 14/07/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Carta Convite 01.006/2015. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e BBC Construções e Empreendimentos LTDA ME, fi rmam aditamento contrato 
celebrado 15/04/15 vencendo 13/08/15, c/ acréscimo de serviços e conseqüente alteração do valor global 
contratado. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 13/07/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Dispensa de Licitação 04.021/2002. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Associação Assistencial Espírita de Araxá, fi rmam aditamento contrato 
celebrado 01/11/02 vencendo 31/08/15. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 28/04/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Tomada de Preços 02.006/2015. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Construtora e Transportadora Barreiro LTDA - EPP, fi rmam aditamento 
contrato celebrado 01/06/15 vencendo 31/10/15. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 12/08/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Tomada de Preços 02.002/2015. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Sidney Fernandes de Oliveira & CIA LTDA ME, fi rmam aditamento contrato 
celebrado 18/05/15, acrescentando 24,06% nas quantidades inicialmente contratadas com a conseqüente 
alteração do valor global contratado. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 14/08/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Pregão Presencial 08.041/2015. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Bimaq Benfi ca Implementos Máquinas Agrícolas LTDA, valor global: R$ 28.800,00, 
fi rmam aquisição de óleo 2 tempos para os equipamentos da manutenção das praças, parques e jardins. 
Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 24/06/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Dispensa de Licitação 04.008/2006. Extrato Termo Aditi-
vo. Município de Araxá e Instituto Educacional Maneira, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/01/06, 
vencendo 30/03/16, c/ alteração do valor global contratado. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 
27/03/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Dispensa de Licitação 04.038/2011. Extrato Termo Adi-
tivo. Município de Araxá e Maria Tereza Guimarães de Angelis, fi rmam aditamento contrato celebrado 
06/12/11, vencendo 04/06/16, c/ alteração do valor global contratado. Dr. Aracely de Paula - Prefeito 
Municipal, 04/05/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.008/2015. Julgamento Proposta de Pre-
ço. Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo mão de obra e material, para 
reforma do prédio do CSU. Vencedora: Terracota Engenharia Eirelli - EPP,  valor global: R$ 359.682,12. 
Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 10/09/15. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Pregão Presencial 08.065/2015 -  Extrato de Termo de 
Homologação e Adjudicação. O Município de Araxá e Maria Augusta da Silva Canedo – ME, itens: 48575, 
48931 e 48925, valor global: R$ 2.287,08; Premium Artigos Personalizados LTDA – EPP, itens: 48929, 
48930, 48928, 48933, 48934, 48935, 48937 e 48936, valor global: R$ 9.640,40; Uniformes Araxá LTDA – 
ME, itens: 48547 e 48548, valor global: R$ 2.124,00; Uniformes Dias Eireli – ME, itens: 48927, 48926 e 
48574, valor global: R$ 1.563,45, fi rmam aquisição de materiais esportivos e medalhas para a realização 
dos Jogos Estudantis em comemoração ao Sesquicentenário de Araxá. Dr. Aracely de Paula - Prefeito 
Municipal, 31/08/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Pregão Presencial 08.066/2015 -  Extrato de Termo de 
Homologação e Adjudicação. O Município de Araxá e Angelo Guilherme Rocha Borges, item: 48.895, va-
lor global: R$ 22.000,00, fi rmam aquisição de materiais esportivos e medalhas para a realização dos Jogos 
Estudantis em comemoração ao Sesquicentenário de Araxá. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 
04/09/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preços 02.008/2014. Extrato de Termo Aditi-

vo. Município de Araxá e Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA, fi rmam aditamento contrato cele-
brado 24/10/14, vencendo 24/10/15, acrescentando 23,92% nas quantidades inicialmente contratadas com 
a conseqüente alteração do valor global contratado. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 26/06/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Pregão Presencial 08.074/2015. Aviso de Licitação.  O 
MUNICÍPIO DE ARAXÁ, torna público abertura para contratação de empresa especializada em en-
genharia de segurança no trabalho para realização de laudos periciais e elaboração de programas de 
riscos ambientais. Abertura 28/09/2015 09:00 hs. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Edital disponível: 
15/09/15. Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal - 10/09/2015. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Pregão Presencial F8.030/2015. Aviso de Licitação.  O 
MUNICÍPIO DE ARAXÁ, torna público abertura para aquisição de câmaras de conservação de me-
dicamentos para acondicionar os medicamentos termoláveis para distribuição à população através da 
Farmácia Municipal, Resolução SES/MG 3359/12. Abertura 28/09/2015 15:00 hs. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022. Edital disponível: 15/09/15. Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal - 10/09/2015. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Concorrência 03.016/2015. Aviso de Licitação. O muni-
cípio de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Con-
corrência, tipo menor preço por empreitada global, destinado a contratação de empresa especializada em 
engenharia civil, para revitalização da Praça Princesa Izabel, localizada na Rua Dona Maroca, conforme 
previstos no edital e seus anexos. A sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta 
comercial dar-se-á no dia 16/10/2015 ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min. O edital na 
íntegra encontra  a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br. Demais informações pelo 
telefone 34.3691-7022/3691-7145. Araxá-MG, 08/09/2015. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Concorrência 03.017/2015. Aviso de Licitação. O mu-
nicípio de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade 
Concorrência, tipo menor preço por empreitada global, destinado a contratação de empresa especiali-
zada em engenharia civil, incluindo fornecimento de mão de obra e material, para reforma do CEMEI 
Doralice Afonso, conforme previstos no edital e seus anexos. A sessão para entrega dos envelopes de 
habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 19/10/2015 ás 09h00min e abertura dos mes-
mos ás 09h15min. O edital na íntegra encontra  a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.
br. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145. Araxá-MG, 08/09/2015. Dr. Aracely de 
Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. CONCORRÊNCIA  03.004/2015 – Processo Licitatório 
Nº 096/2015 -  Extrato de Termo de Adjudicação. O Município de Araxá vem adjudicar a empresa Com-
panhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)  inscrita no CNPJ nº 33.131.541/0001-08, a men-
cionada licitação, visando a Alienação de bens imóveis pertencentes ao Município de Araxá, de acordo 
com as especifi cações do Anexo I do Edital, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 6.868, de 15 de 
maio de 2015, adjudicando por conseqüência os imóveis descritos no referido Anexo I a vencedora, pelo 
valor total de R$ 1.409.775,00 ( hum milhão quatrocentos e nove mil setecentos e setenta e cinco reais), 
tudo de conformidade com o Processo Licitatório nº 096/2015 – Concorrência nº 03.004/2015. Aracely de 
Paula - Prefeito Municipal, 10/09/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. CONCORRÊNCIA  03.004/2015 – Processo Licitatório 
Nº 096/2015 – Extrato de Termo de Homologação. Objeto: Alienação de bens imóveis pertencentes ao 
Município de Araxá, de acordo com as especifi cações do Anexo I do Edital, conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 6.868, de 15 de maio de 2015. O Município de Araxá, por seu prefeito municipal vem homo-
logar a presente licitação, adjudicando seu objeto e os imóveis descritos no Anexo I a empresa Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)  inscrita no CNPJ nº 33.131.541/0001-08, pelo valor total 
de R$ 1.409.775,00 ( hum milhão quatrocentos e nove mil setecentos e setenta e cinco reais). Aracely de 
Paula - Prefeito Municipal, 10/09/15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE SESSÃO PUBLICA ÚNICA, REFERENTE A: CREDENCIAMENTO ANALISE DE PROPOSTAS, NEGOCIAÇÃO, 
HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 

        
Pregão nº.:  005/2015                              
Processo nº.:   005/2015                                                                                                                                           
OBJETO: Locação de caminhão com escada giratória e caixa de ferramentas, para manutenção dos pontos de iluminação pública, 
das regiões atendidas pelo CIMPLA- Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá,.

PREÂMBULO
No dia 10 de setembro de 2015, às 14:00 horas, reuniram-se na sede do CIMPLA, os servidores designados pela Portaria 03/2015,  

para a sessão pública de julgamento do Pregão em epígrafe.
Aberta a sessão foi constatado que, não compareceram interessados para participar do certame.
Isto posto, foi declarado que fi cará estipulado uma nova data de abertura das propostas e documentação, sendo no dia 30/09/2015, 
às 14:00 horas.
Nada mais havendo, fi ca encerrada a sessão.
Pregoeiro:   Welder de Fátima Almeida
Equipe de Apoio:
Jander Vieira Pontes
João Natal Bernardes
Nathânia Lemes de Carvalho

A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA - FCAA: torna publica abertura do Pregão Presencial 
08.009/2015. Para Contratação de empresa para: fornecimento, locação e manutenção de sistemas de gestão para Administração 
Pública para a FCAA e os subprogramas: (CASA ABRIGO, CASA LAR E CERAD) mantidos pela fundação da Criança e do Ado-
lescente de Araxá - FCAA. Abertura dia 24/09/2015 às 09:00 hs. Edital disponível a partir de 14/09/2015, no Setor de Licitações: 
(34)3661-2264, pelo e-mail comprasfcaa@gmail.com – Dr. Elvio Bertoni, Presidente- 11/09/2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO. A FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ torna público extrato de contrato 
Concorrência 03.001/2015 celebrado com Banco Bradesco S/A, para prestação de serviços de pagamento da folha de salários dos 
servidores ativos. Valor contratual: R$ 1.062,00. Período 60 meses. Magali Cunha Porfírio Borges, Presidente - 08/09/2015.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
RESOLUÇÃO Nº. 030 /2015 de 10 de setembro de 2015.

Dispõe sobre a reprovação dos Planos de Trabalhos das entidades: 1) Associação Ta-
ekwondo 2) Trianon Esporte Clube; 3) Araxá Esporte Clube, apresentados para o Edital 
FIA nº 01/2015 e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso das atribuições legais, em conformidade com 
Reunião Extraordinária realizada no dia 25 de agosto de 2015 às 08 horas e 30 minutos, após discussão dos assuntos em pauta e ata 
lavrada e assinada:
RESOLVE:

Reprovar os Planos de Trabalho das entidades: Associação Taekwondo; Trianon Esporte Clube e Araxá Esporte Clube apresentados 
para o Edital FIA nº 01/2015.
Art. 1º- O CMDCA esclarece que as entidades supracitadas foram ofi cialmente comunicadas sobre os motivos de suas reprovações.
Art.2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Araxá – MG, 10 de setembro de 2015.

José Manoel Rios da Silva
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Araxá/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social

CMIA – Conselho Municipal do Idoso 
RESOLUÇÃO Nº. 09 /2015 de 08 de setembro de 2015.

Dispõe sobre o prazo de 02 (dois) dias úteis para a assinatura dos documentos do Con-
selho Municipal do Idoso - CMIA pelo Representante do CMIA e dá outras providên-
cias;

O Conselho Municipal do Idoso - CMIA, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela defi nição das políticas públicas de 
atendimento ao Idoso no Município, em sua plenária ordinária de 08 de setembro de 2015, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Os documentos que forem ser encaminhados do Conselho Municipal do Idoso – CMIA para qualquer outro Órgão terão o 
prazo de 02 (dois) dias úteis após sua elaboração para serem devidamente assinados pelo Representante do CMIA.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Araxá – MG, 08 de setembro de 2015. 

Dr.ª Yvely Bernardes Iunes Akel
Presidente do Conselho Municipal da Melhor Idade de Araxá


