DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG
Órgão Oficial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 1 / nº 8  Quinta-feira, 8 de maio de 2014
-------------------------------------------------------------------ATOS DO SENHOR PREFEITO
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 918 - DE 10/04/2014
nomeando a Sra. KEILA DE LIMA ESTORINO ao cargo em comissão de Encarregado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 920 - DE 10/04/2014
nomeando a Sra. EUNICE AMARAL DE FARIA
BORGES ao cargo em comissão de Diretora III da Secretaria Municipal de Educação.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 922 - DE 10/04/2014
exonerando a pedido o Sr. ANTONIO DONIZETE
MENDONÇA REIS do cargo em comissão de Chefe de
Setor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 923 - DE 10/04/2014
exonerando a pedido a servidora efetiva SELVINA
EUFRASIA SANTOS, do cargo de Auxiliar de Enfermagem I, sob a matrícula 95703, a partir de 01/10/11.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 927 - DE 10/04/2014
exonerando o Sr. CARLOS VAGNER DE OLIVEIRA
do cargo em comissão de Assessor Executivo I do Gabinete do Prefeito.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 928 - DE 10/04/2014
exonerando o Sr. WALTER FRANCISCO do cargo em
comissão de Assessor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 929 - DE 10/04/2014
nomeando o Sr. WALTER FRANCISCO ao cargo em
comissão de Assessor Executivo I do Gabinete do Prefeito.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 930 - DE 10/04/2014
exonerando o Sr. JOAQUIM VERÍSSIMO DE OLIVEIRA do cargo em comissão de Chefe de Departamento
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 931 - DE 10/04/2014
nomeando o Sr. JOAQUIM VERÍSSIMO DE OLIVEIRA ao cargo em comissão de Assessor da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 932 - DE 10/04/2014
exonerando a Sra. JANAÍNA LUCIANA DA SILVA
do cargo em comissão de Encarregado da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 933 - DE 10/04/2014
nomeando o Sr. RODRIGO CESAR BORGES ao cargo em comissão de Encarregado da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 934 - DE 10/04/2014
exonerando a Sra. CAROLINA MARIA PERAZA DE
SOUZA do cargo em comissão de Assessor Especial
do Gabinete do Prefeito.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 935 - DE 10/04/2014
exonerando o Sr. GERALDO ANGELO DE VASCONCELOS do cargo em comissão de Chefe de Departamento da Secretaria Municipal de Saúde.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 936 - DE 10/04/2014
nomeando o Sr. GERALDO ANGELO DE VASCONCELOS ao cargo em comissão de Assessor Especial
do Gabinete do Prefeito.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 937 - DE 10/04/2014
nomeando a Sra. MARIA CÉLIA DE CASTRO ao cargo em comissão de Chefe de Departamento da Secretaria Municipal de Saúde.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 938 - DE 24/04/2014
exonerando o Sr. JAIME MANOEL DE AVILA do car-
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go em comissão de Chefe de Departamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Parcerias.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 939 - DE 24/04/2014
nomeando o Sr. JAIME MANOEL DE AVILA ao cargo em comissão de Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 940 - DE 24/04/2014
nomeando a Sra. ROSILDA MARIA DE PAIVA ao cargo em comissão de Chefe de Departamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Parcerias.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 941 - DE 05/05/2014
Dispõe sobre exonerações de cargos em comissão
que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n°
4.550/2005 e alterações, regulamentada pelo Decreto
n° 445/2013, DECRETA:
Art. 1º. Ficam exoneradas, a pedido, as Sras. abaixo denominadas dos cargos em comissão que ocupam
nas secretarias denominadas:
I) ELENICE DAS GRAÇAS BATISTA PRADO - Chefe de Setor da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;
II) LUCIANA BARRETO SILVA - Chefe de Departamento da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão; e,
III) LILIANE MARIA ROCHA FONTES MARTINS Chefe de Setor da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, valendo seus efeitos a partir de 06/05/2014.
Dr. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal de Araxá
Alex Ribeiro Gomes
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 942 - DE 05/05/2014
nomeando a Sra. LUCIANA APARECIDA BARBOSA ao cargo em comissão de Chefe de Setor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 943 - DE 05/05/2014
exonerando o Sr. JADER MATIAS DE ANDRADE do
cargo em comissão de Chefe de Departamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
-------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 944 - DE 05/05/2014
exonerando o Sr. RONITO ROBERTO DOS REIS do
cargo em comissão de Chefe de Departamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e nomeando o Sr. RONITO ROBERTO DOS REIS ao cargo em
comissão de Diretor de Produção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 06/2014 anexo à Lei
n°6.562 de 13 de fevereiro de 2014. PARTES: O Município de Araxá e Associação Carnavalesca de Araxá ACA. OBJETO: Objetiva o presente Convênio permitir
mútua cooperação entre o Município e a Associação,
com a finalidade de contribuição a entidade para que
esta possa promover e realizar evento de carnaval em
Araxá no ano de 2014, podendo amparar outras entidades que compartilhem o mesmo fim. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes do presente Convênio, serão utilizados recursos da
ficha orçamentária n° 181. VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem pagos em parcela única no
ato de assinatura do termo. VIGÊNCIA: O presente
Convênio tem início no ato da sua assinatura e término no prazo de 60 dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá a Associação prestar contas.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°07/2014 anexo à Lei
n°6.570 de 07 de março de 2014. PARTES: O Município de Araxá e a Associação dos Estudantes de Araxá.
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OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de
permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação, a fim de que esta possa contratar serviços
de transporte junto à empresas de ônibus, para levar
os associados da entidade, que estudam em escolas
de curso superior e técnico na cidade de Uberaba. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes
deste Convênio correrão por conta da dotação orçamentária n° 02.10.12.364.0508.2.099-3.3.50.43 - Ficha
496. VALOR: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a
serem pagos em 10 (dez) parcelas, mensais e sucessivas no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da
sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo do qual deverá prestar
contas a Associação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°08/2014 anexo à Lei
n°6.571 de 14 de março de 2014. PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Moradores e Amigos
dos Bairros Adhemar Rodrigues Vale Júnior, Andréia,
Área III e Estância. OBJETO: A finalidade do presente
Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o
Município e a Associação, visando o auxílio à entidade na reforma e ampliação de sua sede. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes deste Convênio serão utilizados recursos de crédito especial aberto no orçamento vigente por meio de
autorização legislativa. VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem repassados em 04 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor individual
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e
término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a
Associação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 09/2014 anexo à Lei n°
6.573 de 14 de março de 2014. PARTES: O Município
de Araxá e a Associação de Equoterapia Prosseguir
de Araxá - ASSEPA. OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o
Município e a Associação, visando a construção da
sede e picadeiro da entidade auxiliando na manutenção das atividades beneficentes prestadas por aquela
entidade à portadores de debilidades motoras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas
decorrentes do presente termo fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, utilizando-se como fonte de recursos a anulação parcial
no valor da contribuição da ficha orçamentária n° 132
do Fundo Municipal de Saúde. VALOR: R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), a serem pagos em parcela
única no ato da assinatura do termo. VIGÊNCIA: O
presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas o (a)
Associação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 10/2014 anexo à Lei n°
6.574 de 14 de março de 2014. PARTES: O Município
de Araxá e a Fundação Cultural de Araxá. OBJETO: A
finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Fundação, a fim
de que esta possa desenvolver o projeto "Sorrindo pra
Vida". DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para ocorrer ao
disposto no presente termo o Executivo utilizará de
crédito especial aberto no orçamento vigente por autorização legislativa. VALOR: R$ 157.000,00 (cento e
cinquenta e sete mil reais), a serem pagos em parcela
única. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no
ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a
liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas o (a) Fundação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°11/2014 anexo à Lei
n°6.575 de 14 de março de 2014. PARTES: O Município de Araxá e a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL/
Araxá. OBJETO: A finalidade de permitir a mútua cooperação entre as partes a fim custear despesas com a
manutenção da segunda conveniada. DOTAÇÃO OR-
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ÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária consignada sob o número de ficha 184. VALOR: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a
ser liberado em 07 (sete) parcelas mensais, sendo a
primeira no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil reais) e as 06(seis) demais, iguais e sucessivas, no
valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da
sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do repasse, prazo dentro do qual deverá prestar
contas o(a) CDL/ARAXÁ.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°13/2014 anexo à Lei
n°6.585 de 20 de março de 2014. PARTES: O Município de Araxá e a Associação Comercial, Industrial de
Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá - ACIA.
OBJETO: O objetivo do presente é de estabelecer-se
mútua cooperação entre os convenentes visando o
auxílio à entidade na manutenção da associação possibilitando o desenvolvimento de seus objetivos
estatutários na representação do comércio e indústria
local. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Convênio, correrão às expensas
de crédito especial aberto no orçamento por autorização legal. VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), a ser liberada em parcela única na assinatura do convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio
tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação da última parcela do repasse,
prazo dentro do qual deverá prestar contas o(a) ACIA.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°14/2014 anexo à Lei
n°6.587 de 28 de março de 2014. PARTES: O Município de Araxá e o Liceu de Artes e Ofício Cordélia Barreto. OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a
de permitir mútua cooperação entre o Município e o
Liceu de Artes, a fim de que este possa promover atividades voltadas para artes e cultura, em especial à
música, dança, teatro, pintura e artesanato. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste
Convênio correrão à conta da ficha orçamentária n°
804 do orçamento vigente. VALOR: R$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), a serem
pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor individual de R$ 28.125,00 (vinte e oito
mil, cento e vinte e cinco reais). VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas o (a)
Liceu de Artes.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°15/2014 anexo à Lei n°
6.589 de 28 de março de 2014. PARTES: O Município
de Araxá e a Associação dos Municípios da Micro Região do Planalto de Araxá - AMPLA. OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua
cooperação entre o Município e a Associação, a fim de
que possam contribuir com o desenvolvimento de projeto destinado à melhoria da qualidade e técnica de
produção do queijo minas artesanal em parceria com
a EMATER. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta de
crédito especial aberto no orçamento vigente por autorização legislativa. VALOR: R$ 56.322,00 (cinquenta
e seis mil trezentos e vinte e dois reais) em 08 (oito)
parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 23.467,50
(vinte e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e
cinquenta centavos) e as outras 7 (sete) em parcelas
iguais, mensais e sucessivas no valor de R$ 4.693,50
(quatro mil seiscentos e noventa e três reais e
cinquenta centavos). VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30
(trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo
dentro do qual deverá prestar contas o (a) Associação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°16/2014 anexo à Lei
n°6.590 de 28 de março de 2014. - PARTES: O Município de Araxá e o Aeroclube de Araxá. OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua
cooperação entre o Município e o Aeroclube, colaboração para a manutenção das atividades desenvolvidas pela entidade no intuito de engrandecer o Município de Araxá. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para
acorrer ao disposto neste Convênio, serão utilizados

recursos da ficha orçamentária número 174. VALOR:
R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), a serem pagos em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas no valor individual de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), sendo a primeira no ato da assinatura do convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no
ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a
liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas o Aeroclube.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 17/2014 anexo à Lei n°
6.598 de 02 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE. OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a APAE, a fim de que esta possa
ofertar ensino na modalidade educação especial. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste Convênio, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob as fichas orçamentárias número 546 e 518. VALOR: R$
109.175,70 (cento e nove mil cento e setenta e cinco
reais e setenta centavos a serem pagos em parcela
única na assinatura deste termo. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e
término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá presta contas a
Entidade.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 19/2014 anexo à Lei n°
6.605 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação dos Aposentados e Pensionistas
de Araxá. OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação, visando a manutenção das atividades beneficentes prestadas por aquela entidade à
aposentados e pensionistas. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes deste
Convênio o Excutivo utilizará recursos de crédito especial aberto no orçamento por autorização legislativa.
VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem pagos parcela única no ato de assinatura do termo de convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem
início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta)
dias após a liberação do último repasse, prazo dentro
do qual deverá prestar contas o(a) Associação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°20/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação de Turismo Ecológico e Aventuras de Araxá e Região - Cerrado dos Arachas. OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de atendimentos aos associados no fomento tecnológico de pequenos e médios produtores rurais. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes
do presente Convênio, correrão por conta da dotação
orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393.
VALOR: R$ 28.525,00 (vinte e oito mil, quinhentos e
vinte e cinco reais) a serem repassados em parcela
única no ato de assinatura do presente termo de convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no
ato da sua assinatura e término no dia 31.12.2014.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°21/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação Comunitária da Região do
Tamanduá OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de atendimentos aos associados no fomento
tecnológico de pequenos e médios produtores rurais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por
conta da dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393. VALOR: R$ 29.050,00 (vinte e nove
mil e cinquenta reais) a serem repassados em parcela
única no ato de assinatura do presente termo de convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no
ato da sua assinatura e término no dia 31.12.2014.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 22/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação Comunitária do Córrego do Sal.
OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de
atendimentos aos associados no fomento tecnológico
de pequenos e médios produtores rurais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decor-

rentes do presente Convênio, correrão por conta da
dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393. VALOR: R$ 26.862,50 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a
serem repassados em parcela única no ato de assinatura do presente termo de convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e
término no dia 31.12.2014.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 23/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação Comunitária do Morro da Mesa.
OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de
atendimentos aos associados no fomento tecnológico
de pequenos e médios produtores rurais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da
dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393. VALOR: R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e
duzentos reais), a serem repassados em parcela única
no ato de assinatura do presente termo de convênio.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da
sua assinatura e término no dia 31.12.2014.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 24/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação Rural Campo Aberto e Região.
OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de
atendimentos aos associados no fomento tecnológico
de pequenos e médios produtores rurais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da
dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393. VALOR: R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos
reais), a serem repassados em parcela única no ato de
assinatura do presente termo de convênio. VIGÊNCIA:
O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término no dia 31.12.2014.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 25/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. - PARTES: O Município de Araxá e a Associação Rural Comunitária Oliveiras e Poções de Araxá. OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de atendimentos aos associados
no fomento tecnológico de pequenos e médios produtores rurais. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer
face as despesas decorrentes do presente Convênio,
correrão por conta da dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393. VALOR: R$ 17.500,00
(dezessete mil e quinhentos reais), a serem repassados em parcela única no ato de assinatura do presente
termo de convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio
tem início no ato da sua assinatura e término no dia
31.12.2014.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 26/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação Comunitária do Distrito do Itaipu.
OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de
atendimentos aos associados no fomento tecnológico
de pequenos e médios produtores rurais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da
dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393. VALOR: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais), a serem repassados em parcela única no ato de
assinatura do presente termo de convênio. VIGÊNCIA:
O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término no dia 31.12.2014.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 27/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação Comunitária do Mourão Rachado. OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de
atendimentos aos associados no fomento tecnológico
de pequenos e médios produtores rurais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da
dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393. VALOR: R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), a serem repassados em parcela única no
ato de assinatura do presente termo de convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da
sua assinatura e término no dia 31.12.2014.
--------------------------------------------------------------------
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Extrato do Convênio n° 28/2014 anexo à Lei n°
6.600 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Associação dos Hortifrutigranjeiros de Araxá. OBJETO: Objetiva a manutenção de programas de
atendimentos aos associados no fomento tecnológico
de pequenos e médios produtores rurais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da
dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 393. VALOR: R$ 11.725,00 (onze mil, setecentos e
vinte e cinco reais), a serem repassados em parcela
única no ato de assinatura do presente termo de convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no
ato da sua assinatura e término no dia 31.12.2014.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 29/2014 anexo à Lei n°
6.604 de 10 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a o Grupo Escoteiro Araxá. OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e o Grupo Associação, visando o auxílio à entidade na reforma e ampliação de
sua sede. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer
face as despesas decorrentes deste Convênio serão
utilizados recursos de crédito especial aberto no orçamento vigente por meio de autorização legislativa.
VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a
serem repassados em 03 (três) parcelas mensais, iguais
e sucessivas, no valor individual de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30
(trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo
dentro do qual deverá prestar contas a Fundação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 30/2014 anexo à Lei n°
6.614 de 22 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Fundação de Desenvolvimento para o Turismo de Araxá e Região - Araxá Convention & Visitors
Bureau. OBJETO: A finalidade do presente Convênio
é a de permitir mútua cooperação entre as partes auxiliando o Município na manutenção da entidade com
a finalidade de fomentar as atividades turísticas no
Município. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer
face as despesas decorrentes deste Convênio serão utilizados recursos do orçamento vigente, dotação orçamentária cadastrada sob o número de ficha 191. VALOR: R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil
reais), a serem pagos em 10 (dez) parcelas mensais e
sucessivas, sendo a primeira no valor de R$ 24.400,00
(vinte e quatro mil e quatrocentos reais) e as 9 (nove)
demais de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos
reais), sendo a primeira no ato da assinatura do convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no
ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a
liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a Fundação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 31/2014 anexo à Lei n°
6.627 de 22 de abril de 2014. - PARTES: O Município
de Araxá e a Associação do Circuito Turístico da
Canastra.OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e o(a) Associação, a fim de que esta possa promover o crescimento e o desenvolvimento regional do
turismo na micro região de Araxá. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Convênio
correrão por conta da dotação orçamentária cadastrada sob a ficha n.º 190. VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), a serem repassadas em 10 (dez) parcelas
mensais, sendo a primeira no valor de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais) e as 9 (nove) demais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e
término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a
Associação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 32/2014 anexo à Lei n°
6.628 de 22 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e a Fundação de Desenvolvimento para o Turismo de Araxá e Região - Araxá Convention & Visitors
Bureau OBJETO: A finalidade do presente Convênio
é a de estabelecer-se cooperação mútua entre as partes com a finalidade de fomentar eventos de grande
relevância turística para o Município, apoiando o evento Pascoa Iluminada, que realizar-se-á nos dias 17 a
30 de abril de 2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Para fazer face as despesas decorrentes deste Convênio serão utilizados recursos do orçamento vigente,
ficha orçamentária n.º 701. VALOR: R$ 100.000,00
(cem mil reais), a serem pagos em uma única parcela
no ato de assinatura do convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e
término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a
Fundação.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°33/2014 anexo à Lei n°
6.629 de 30 de abril de 2014. PARTES: O Município de
Araxá e Associação Protetora dos Animais de Araxá
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de
permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação, a fim de que esta possa manter a prestação
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de serviços de proteção dos animais de Araxá. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas previstas no presente convênio serão adimplidas por recursos de crédito especial aberto no orçamento por autorização
legislativa. VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em
10 parcelas individuais, mensais e sucessivas no valor individual de R$ 3.000,00 (três mil reais). VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará por 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
-------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°34/2014 anexo à Lei
n° 6.633 de 34/2014 de abril de 2014. PARTES: O
Município de Araxá e Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Araxá - APAC. OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de estabelecer a mútua cooperação entre as partes, de forma a oportunizar a entidade otimizar o desenvolvimento de suas atividades estatutárias. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste
Convênio correrão por conta da dotação orçamentária consignada sob o n° de ficha 776 do Fundo
Municipal de Assistência Social. VALOR: R$
95.000,00 (noventa e cinco mil reais) a serem liberados em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor individual de R$ 9.500,00 (nove mil e
quinhentos reais). VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término
30 (trinta) dias após a liberação do último repasse
prazo dentro do qual deverá prestar contas a APAC.
-------------------------------------------------------------------SETOR DE LICITAÇÕES
-------------------------------------------------------------------Município Araxá/MG - Julg. Concorrência
03.004/2014. Contratação de empresa especializada
em engenharia civil, para execução de serviços de
terraplenagem e pavimentação asfaltica em CBUQ,
na estrada que liga o município de Araxá ao distrito
Antinha . Vencedor: Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA , item: 1, valor global: R$ 3.920.964,27
Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal, 07/
05/14.
-------------------------------------------------------------------Município Araxá/MG - Julg. Pregão Presencial
08.023/2014. Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso dedicado a internet, incluindo infra-estrutura de acesso e equipamentos, em
atendimento as necessidades da prefeitura de Araxá.
Vencedor: Click Tecnologia e Telecomunicações LTDA
, item: 1, valor global: R$ 134.750,00 Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal, 07/05/14. EXTRATO
DE CONTRATO 08.024/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Madeigon LTDA ME valor global: R$ 43.107,50,
firmam contrato de aquisição de madeiras para atender a construção da escola Max Neumann . Período
120 dias. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 24/04/2014.
-------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 03.001/2011. Município Araxá/MG e Benedito Rene Belmiro, Cacildo Rodrigues, Divino Ferreira, Euclebio Batista de Oliveira, Geraldo Cezar de
Souza, Heider Fernandes Sobrinho, Horacio Ney Martins, Jose Domingos de Oliveira, Jose Humberto Caetano, Liliane Cristina Martins Moreira, Manoel Braz
dos Santos, Noel Dutra, Paulo Candido Rabelo,
Rosangela Aparecida Santos, Valdir Carneiro de Paiva,
Valmir Fernando da Silva, Willian e Souza Santos e
Onofre de Lacerda, firmam aditamento contrato celebrado 01/04/11, vencendo 30/03/15, c/ alteração do
valor global contratado. Dr. Jeová Moreira da CostaPrefeito Municipal, 03/03/14 .
-------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 02.002/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e MB Construtora LTDA EPP
valor global: R$ 320.014,84, firmam contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo
serviços e materiais, para reforma do CEMEI Max Neumann. Período 120 dias. Dr. Jeová Moreira da Costa Prefeito Municipal 17/03/2014.
-------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.018/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Madeigon LTDA ME valor global: R$ 25.315,00, firmam contrato de aquisição de tijolos para atender a construção da escola Max Neumann. Período 120 dias. Dr. Jeová Moreira da Costa Prefeito Municipal 24/04/2014.
-------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.009/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Fundição Imperial LTDA EPP,
valor: R$ 31.000,00, Geralda Rogéria de Souza Frazão
ME, valor: R$ 38.500,00, firmam contrato de registro
de preço para aquisição de grelhas e tampões de ferro
fundido para construção de rede pluvial nas vias públicas . Período de 12 meses. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 24/03/14.
-------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 08.139/2013. Município Araxá/MG e Pereira Rossetto Construções e Empreendimentos LTDA
EPP, firmam aditamento contrato celebrado 17/12/13,
vencendo 17/05/14. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 14/03/14.
-------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 01.003/2014 - O MU-
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NICÍPIO DE ARAXÁ e Gepro Gestão Elaboração e Assessoria de Projeto Sociais LTDA EPP valor global:
R$ 48.000,00, firmam contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de trabalho social,
no âmbito do programa minha casa minha vida, para
as famílias dos residenciais Villa Verde e Villa Mayor,
localizados no Município de Araxá MG. Período 90
dias. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal
10/04/2014.
-------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.033/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Gepro Gestão Elaboração e Assessoria de Projeto Sociais LTDA EPP valor global:
R$ 48.000,00, firmam contratação de empresa para elaboração de plano local de habitação de interesse social do município de Araxá MG. Período 180 dias. Dr.
Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 24/04/
2014.
-------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.005/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Fertractor Tratorpeças LTDA
EPP, valor: R$ 33.958,98, Vemaq Peças para Veículos e
Maquinas LTDA ME, valor: R$ 92.800,00, Sintractor
Peças e Serviços LTDA ME , valor: R$ 79.000,00, RetroMinas Comercio de Peças LTDA valor: R$ 49.599,99
e Lincetractor Comercio Importação e Exportação
LTDA, valor: R$ 227.500,00 , firmam registro de preço para aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas que atendem a diversas secretarias .
Período de 12 meses. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 04/04/2014.
-------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.019/2014 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Serralheria Real Araxá LTDA
ME valor global: R$ 34.528,00, firmam registro de preço para aquisição de lajes metálicas tipo steel deck
para atender a construção de prédios públicos . Período 120 dias. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito
Municipal 04/04/2014.
-------------------------------------------------------------------Ext. T.A. F8.040/2013. Município Araxá/MG e
D&D Produtos de Higiene e Limpeza LTDA, firmam
aditamento contrato celebrado 30/10/13, vencendo 30/
10/14. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 17/03/14.
-------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 03.011/2010. Município Araxá/MG e
Ouvidor Comunicação LTDA, firmam aditamento contrato celebrado 01/07/11, vencendo 30/06/15, e acréscimo dos serviços contratados. Dr. Jeová Moreira da
Costa- Prefeito Municipal, 25/03/14.
-------------------------------------------------------------------Ext. Rescisão Bilateral 08.062/2009. Município
Araxá/MG e Wanderley Teixeira dos Santos , firmam
rescisão ao contrato de prestação de serviço para locação de veículos leve com capacidade mínima para
9 passageiros para atender a secretaria municipal de
planejamento e gestão, celebrado em 05/08/09 a partir 21/03/14. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 21/03/14.
-------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 08.051/2011. Município Araxá/MG e
Ernane Lopes Rodrigues, João Batista de Araújo e
Emilio Claudio da Silva, firmam aditamento contrato
celebrado 02/05/11, vencendo 01/05/15, c/ alteração
do valor global contratado. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 25/04/14.
-------------------------------------------------------------------RETIFICAÇÃO - Fica retificada a publicação nº
1232, de 30/04/2014, onde lê-se Pregão Presencial
08.034/2014, leia-se Pregão presencial 08.043/2014. Dr.
Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 07/05/
2014.
-------------------------------------------------------------------RETIFICAÇÃO - Fica retificada a publicação nº
6, de 30/04/2014, onde lê-se Pregão Presencial 08.034/
2014, leia-se Pregão presencial 08.043/2014. Dr. Jeová
Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 07/05/2014.
-------------------------------------------------------------------O MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, comunica às interessadas que fará aberto processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 02.006/2014, tipo menor
preço global, para contratação de empresa. especializada em engenharia civil, para construção do
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Abertura 30/05/2014 09:00 hs. Edital
disponível: 14/05/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br.
Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal - 07/05/14
-------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público SUSPENSÃO do Pregão Presencial tipo maior oferta, 08.014/
2014, Contratação de instituição bancária para prestação de serviços bancários, com exclusividade referente a pagamento de folha de salário dos servidores
ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de Araxá, exclusividade de pagamento de fornecedores do
município, operacionalização da arrecadação das receitas tributárias próprias, em virtude da necessidade de readequações no edital. Dr. Jeová Moreira da
Costa, Prefeito Municipal - 29/04/14.
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DECRETO Nº 924 - DE 10 DE ABRIL DE 2014
Dispõe sobre a composição do grupo de apoio aos gestores dos módulos do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM objetivando a viabilização do cumprimento do
disposto na Resolução nº 07/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e as Resoluções posteriores.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições, e considerando o disposto na Instrução
Normativa nº 07/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e as suas alterações
pelas Resoluções nº 05/2011, 10/2011, 15/2011 e 16/2012.
Considerando a necessidade de aprimorar a rotina de inserção, alteração e extração de dados enviados ao SICOM;
Considerando a pluralidade de áreas envolvidas na prestação de contas do Município ao
TCE através do SICOM;
Considerando a diversidade de competências envolvidas na resolução de erros apurados
nos relatórios de prestação de contas do SICOM;
Considerando a necessidade de aprimorar a orientação e a fiscalização quanto ao preenchimento realizado pelos Usuários dos sistemas do Município;
RESOLVE alterar a Portaria 005/2011 e suas alterações, que passa a vigorar nos seguintes
termos:
TÍTULO - I
DAS DEFINIÇÕES E RESPONSABILIDADES
Art. 1º - As atividades relacionadas ao SICOM devem observar as seguintes definições
I. Usuários - servidores cadastrados nos sistemas do Município (SOF, SUCC e Licitação e Veículos) responsáveis por prestar informações das unidades orçamentárias relativas a esses sistemas e realizar as correções dos erros informados pelos Gestores de Negócio.
II. Representantes - servidores designados pela unidade orçamentária para contatar os Gestores de Negócio com a finalidade de diligenciar para solucionar os erros relatados pelo envio do
SICOM.
III. Gestores de Negócio - servidor designado por Portaria para orientar e cobrar o preenchimento e a correção dos dados relacionados ao arquivo que lhe compete, quando devidamente
acionados, ou, quando se tratar de erro de sistema e criação e alteração das regras de negócio
para a validação e alteração de leiaute, acionar a SEPLAG.CGM.
IV. Responsável pela extração e envio - servidor designado responsável por enviar os dados ao
Integra SICOM, encaminhar os arquivos ao SICOM-TCE, receber e encaminhar o protocolo de
envio ou o relatório de erros fornecido pelo SICOM-TCE aos Representantes e aos Gestores de
Negócio, além de cobrar o cumprimento dos prazos determinados por esta Portaria.
V. Unidade Orçamentária - Secretaria, departamentos e Seções onde se apura custos, despesas, receitas específicas, investimentos e fundos específicos vinculados a esta unidade.
§ 1º - Caberá à cada unidade orçamentária designar formalmente um Representante, a que
se refere o inciso I, deste artigo, para cada sistema mencionado no inciso I deste artigo ou um
único Representante para contatar os Gestores de Negócio competentes de cada arquivo.
§ 2º - Os nomes dos Representantes e os respectivos contatos devem ser informados aos
Gestores de Negócio sempre que forem alterados ou substituídos em seus afastamentos, inclusive em caso de férias.
§ 3º - O Responsável pela extração, a que se refere o inciso IV, da Administração Direta é o
Gerente de Apoio ao Controle Externo da Controladoria Geral do Município.
§ 4º - O Responsável pela extração, a que se refere o inciso IV, da Administração Indireta
deve ser designado em ato próprio por cada uma das entidades no prazo máximo de 5 (cinco)
dias contados a partir da publicação desta Portaria.
§ 5º - O Responsável pela extração da Administração Indireta deverá contactar diretamente
os Representantes ou Usuários da sua entidade e, havendo dúvidas de preenchimento ou sobre
o sistema, deverá acionar, respectivamente, os Gestores de Negócio ou a SEPLAG.
Art. 2º. Caberá à ao Departamento de Tecnologia da Informação do Município de Araxá:
I - Realizar, de ofício ou a pedido dos Gestores de Negócio, as alterações corretivas, adaptativas,
evolutivas e inovações necessárias para a adoção do leiaute estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais- TCE, em tempo hábil, para cada Módulo do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM.
II - Proceder com as medidas corretivas, adaptativas ou evolutivas nos sistemas da PMA quando
necessário e quando demandado pelos gestores, visando maior agilidade na geração do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM.
III - Definir os mecanismos de extração dos dados dos sistemas e, caso demandada pelos
Gestores de Negócio, a criação de procedimentos específicos destinados ao atendimento de
situações excepcionais.
IV - Disponibilizar relatórios e/ou informações a partir dos sistemas envolvidos e quando solicitado pelos Gestores de Negócio e os Responsáveis pela Extração, para facilitar a verificação
de dados e disponibilização aos usuários, assim como o cumprimento dos prazos de que trata o
inciso I do art. 3º.
Parágrafo único - Caso as informações exigidas na Resolução nº 07/2011 e Resoluções posteriores, demandarem a extração de dados de sistemas de terceiros, os órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta deverão diligenciar no sentido de obter os
dados e incluí-los nos sistemas informatizados do Município, a fim de permitir a atuação do
departamento de Tecnologia da Informação do Município de Araxá;
TÍTULO - II
DO PROCESSAMENTO E DOS PRAZOS
Art. 3º - A inserção, o processamento e a correção de dados e informações sobre do envio
mensal devem ocorrer da seguinte forma:
I- As informações necessárias ao cumprimento da Resolução nº 007/2011 e Resoluções posteriores do Tribunal de Contas do Estado, assim como os dados requeridos por novos leiautes,
deverão estar disponibilizadas em seus sistemas de origem, de forma integral, até o dia 20 do
mês subsequente ao mês de referência, responsabilizando-se os Usuários a que alude o inciso I
do art. 1º desta Portaria pelo seu conteúdo.
II- Os Responsáveis pela extração dos dados realizarão o primeiro envio ao SICOM, recolhendo o protocolo ou o relatório de erros a partir do dia 20 de cada mês.
III- Caso existam erros, o Responsável pela extração enviará o relatório, por correspondência
eletrônica, para o Gestor de Negócio competente.
IV- Os Gestores de Negócio encaminharão os relatórios que lhe competem aos Representantes que deverão diligenciar para a realização das correções apontadas nos relatórios.
V- Os erros devem ser solucionados em até 24 (vinte e quatro) horas.
VI- Os Gestores de Negócio deverão diligenciar em conjunto com os Representantes para
encontrar soluções necessárias ao correto e integral preenchimento dos dados nos sistemas.
VII- Deve ser realizada uma extração diária para acompanhamento da solução de erros pelo
Responsável pela extração.
VIII- O prazo final de envio é de 40 (quarenta) dias contados a partir do primeiro dia do mês
seguinte ao mês de referencia, incluindo o dia do começo.
IX- Após receber o protocolo de envio bem sucedido pelo SICOM, o Responsável pela extração
deverá inserir o número do protocolo em campo próprio no Integra SICOM.
§1º. O prazo do inciso I deste artigo deve ser contado a partir:
a) Da publicação da homologação da licitação, da ratificação da dispensa/inexigibilidade, ou
da intenção de adesão em registro de preços, nos casos dos dados inseridos no sistema "Controle de Frotas e Veículos".
b) Da celebração do Convênio ou assinatura do Contrato, no caso dos dados inseridos no
"SICONV".
c) Da movimentação orçamentária ou financeira, nos casos dos dados inseridos no Sistema de
Gestão Orçamentária.
§2º. O prazo a que se refere o inciso V deste artigo não se aplica caso faltarem menos de 48
(quarenta e oito) horas para o término do prazo estabelecido no inciso VIII deste artigo, quando
a correção dos erros deverá ser imediata.
Art. 4º. O reenvio de remessa referente a meses anteriores, se necessário, deverá ocorrer
entre os dias 16 (dezesseis) e 26 (vinte e seis) de cada mês, obedecidas as regras do artigo
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anterior.
§1º - O Usuário e/ou o Representante deverão avisar o Gestor e o Responsável pelo envio tão
logo tenham conhecimento de inserção de dados incorretos ou falta de informações referentes
a envios anteriores.
§ 2º. A correção de erros gerados no reenvio, sempre que possível, deverá ocorrer tão logo o
Usuário tenha ciência do problema.
TÍTULO - III
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º - Os Usuários são responsáveis pelos dados que inserem, observadas as regras abaixo:
I- A responsabilidade de inserção e alteração dos dados no sistema "Controle de Frotas" é do
Usuário da unidade ou entidade que realizar a licitação.
II- A responsabilidade de inserção e alteração dos dados no sistema "SICONV" é do Usuário da
unidade ou entidade que celebrar o convênio ou assinar o contrato.
III- A responsabilidade de inserção e alteração dos dados do sistema "Sistema de Gestão Orçamentária" é do Usuário da unidade ou entidade que realizar o processamento da despesa.
Art. 6º - A ausência de informações e/ou a existência de erros de preenchimento, que demandarem o reenvio de remessas já aceitas pelo TCE, poderão ensejar comunicado à Corregedoria Geral do Município para a instauração de procedimento próprio para apuração de descumprimento de dever funcional nos termos da Lei nº 7169/96.
Parágrafo Único: As responsabilidades serão individualizadas para cada Gestor, usuário ou
colaborador que não tenha adequadamente efetuado o cumprimento de suas funções e aberto
processo administrativo para apuração das responsabilidades individuais.
TÍTULO - IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - Casos omissos serão analisados em conjunto pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
do Município e pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JEOVÁ MOREIRA DA COSTA - PREFEITO MUNICIPAL.
ALEX RIBEIRO GOMES - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ANDRE LUIZ SAMPAIO BORGES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
----------ANEXO - LISTA DE USUÁRIOS RESPONSÁVEIS
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: Listas secretarias, departamentos; Para Educação: Unidades,
Creches, Secretarias, Núcleos; Para Saúde: Posto de Saúde, Unidade Básica de Saúde, PAM,
PID, TDF e outros. Listar e designar os Chefes de Departamento e Assessores encarregados das
informações
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 00.001/2014  Considerando o parecer jurídico juntado ao Processo de solicitação de contratação da empresa SLV PROMOÇÕES, para a realização de eventos culturais aos domingos no Complexo Hidromineral do Barreiro, sendo o
valor total de R$45.000,00, conforme proposta apresentada, pelo prazo de 11/04/2014 A 10/
10/2014. RATIFICO a condição de Inexigibilidade enquadrando-a no dispositivo legal previsto no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Débora Arantes Afonso Francisco  Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, 11/04/2014.

PÁGINA 5
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 026/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito deste Município,
com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, e na Deliberação No. 66 do Conselho Estadual de
Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN - MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos
veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, concedendolhes, caso queiram, o prazo de trinta dias
contados desta publicação, para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Araxá - Jari / Araxá - MG e/ou procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma
estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.

EXTRATO DE CONTRATO  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00.001/2014  O
MUNICÍPIO DE ARAXÁ e a empresa SLV PROMOÇÕES, contratam entre si a realização de
eventos culturais aos domingos no Complexo Hidromineral do Barreiro. Valor total: R$
45.000,00. Prazo de 11/04/2014 A 10/10/2014. Débora Arantes Afonso Francisco  Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, 11/04/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO Nº. 014 /2014 de 06 de maio de 2014.
Dispõe sobre a autorização do CMDCA às Entidades contempladas com recursos do
Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA, conforme Resoluções nº 09 e 11 de 2014,
para utilizarem seus recursos de forma retroativa à 1º de janeiro de 2014 e dá outras providências;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na
qualidade de órgão deliberativo, responsável pela definição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município de Araxá, em sua Reunião Ordinária de 06
de maio de 2014, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar às Entidades contempladas com recursos do Fundo Municipal da
Infância e Adolescência - FIA, conforme Resoluções nº 09 e 11 de 2014, para utilizarem
seus recursos de forma retroativa à 1º de janeiro de 2014.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá - MG, 07 de maio de 2014.
Marcelo Luiz Alves
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Araxá/MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano através do Secretário José Domingos Vaz e da Comissão responsável pelas associações de bairros convoca todos os moradores dos bairros São Domingos e Boa Vista para reunião dia 16/05/2014 às 18:30 horas na
Escola Auxiliadora Paiva à Rua José Andrade de Freitas nº 350, para participarem de uma
preleção atendendo pedido das duas chapas que pretendem disputar a eleição. Respeitando a democracia, queremos saber de vocês se une ou não as duas associações. A decisão é
de vocês, os moradores dos dois bairros. Acataremos suas decisões.
José Domingos Vaz - Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano
Gentil - Gaspar - Sidney - Comissão Organizadora
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PÁGINA 7

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 027/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito deste Município,
com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, e na Deliberação No. 66 do Conselho Estadual de
Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN - MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos
veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, concedendolhes, caso queiram, o prazo de trinta dias
contados desta publicação, para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Araxá - Jari / Araxá - MG e/ou procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma
estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.
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PÁGINA 8
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 026/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito deste Município,
com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 149 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega
das Notificações de Autuação por Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados,
notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de
quinze dias contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Araxá.
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