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DomA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG

Órgão Ofi cial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 2 / nº 293 Sexta, 06 de setembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.117/2019. Processo 141. 
O Município de Araxá, torna público a concessão onerosa de uso para exploração comercial e administração, de lan-
chonete, no espaço público dentro do Parque do Cristo de Araxá, conforme especifi cações e descrições técnicas cons-
tantes deste Edital. Abertura: 19/09/19 às 09:00h. Edital disponível: 09/09/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. 
Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 04/09/19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.118/2019. Processo 142. 
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo forneci-
mento de material e mão de obra, para reformar imóveis de famílias de baixa renda na área urbana do Município de 
Araxá – MG, conforme planilha, memorial e anexos. Abertura: 24/09/19 às 09:00h. Edital disponível: 11/09/19. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 05/09/19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Dispensa de Licitação 04.006/2019. Processo 075.  Extrato de Termo 
Aditivo por Apostilamento. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo por Apostilamento a substituição da Fonte de 
Recurso do Contrato nº 178/2019. A Dotação Orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está discrimi-
nada na seguinte Dotação: 10.304.0401.2.0163.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha: 
1017 – Fonte de Recurso: 01 0023 – RM AP. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 06/06/19.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.108/2018. Processo 136. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Marcos Eduardo da Silveira ME; Recapagem Felipe Fontes Eireli – ME, fi rmam aditamento 
contrato celebrado 09/08/18, vencendo 01/08/20. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 01/08/19. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.092/2019. Processo 111. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e  Auto Elétrica do Prado LTDA ME, valor global: R$ 93.710,00, fi rmam contratação de empresa 
especializada para fornecimento de peças e prestação de serviço de mão de obra elétrica, a serem realizados na frota 
de veículos pesados da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Prazo: 12 meses. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 
22/08/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.033/2016. Processo 169. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Marli Pinto de Oliveira Coelho, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/08/16, pror-
rogando o prazo para 31/07/20, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração do valor global 
contratado. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 15/07/19. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.104/2019. Processo 125. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e  Mult Som LTDA ME, valor global: R$ 5.006,60, fi rmam aquisição de instrumentos musicais que 
serão utilizados pelos integrantes das fanfarras municipais durante o   desfi le cívico do dia 07 de Setembro de 2019, 
através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas da Prefeitura Municipal de 
Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2019. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 02/09/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.101/2019. Processo 122. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e  Govprint Soluções Gráfi cas Editora Eireli EPP, valor global: R$6.580,00, fi rmam aquisição de 
material gráfi co de comunicação visual, para serem utilizados durante o desfi le cívico do dia 07 de Setembro de 2019, 
através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas da Prefeitura Municipal de 
Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2019. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 23/08/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.066/2019. Processo 080. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Mason Equipamentos LTDA, valor global: R$799.000,00, fi rmam aquisição de trator de esteira, 
zero hora trabalhada, em conformidade com a Lei Municipal nº 7.323 de 04 de abril de 2019, para atender as atividades 
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2019. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 27/08/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.089/2019. Processo 107. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Madeigon Eireli ME, valor global: R$648.867,74; Depósito de Materiais de Construção e Trans-
portesAraxá LTDA, valor global: R$ 157.090,00; Lucas Abdou Bittencourt Eireli, valor global: R$ 160.518,12, fi rmam 
aquisição de materiais de construção para a realização de pequenos reparos nos prédios públicos das diversas Secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2019. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 23/08/2019. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.038/2016. Processo 191. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e José Eustáquio Borges, fi rmam aditamento contrato celebrado 22/08/16, prorrogando 
o prazo para 21/08/20, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração do valor global contratado. 
Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 24/07/19. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.039/2016. Processo 192. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Antero Rodrigues Neto, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/09/16, prorrogando o 
prazo para 01/09/20, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração do valor global contratado. 
Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 19/08/19.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 816  -   DE   02  DE SETEMBRO DE 2019
Declara imóvel de utilidade pública para fi ns de desapropriação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei 
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, especialmente o art. 5º, “i” c/c art.6º, e ainda, 
Considerando que o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse particular e a competência constitucional do Município 
para gerir a organização do zoneamento urbano e zonas urbanizáveis visando o ordenamento e fomento do desenvol-
vimento industrial local;
Considerando o interesse de implantar unidade industrial no Brasil para produção de Batata pré-frita e outros produtos 
em projeto aprovado pelo Board Global da empresa McCain, no Município de Araxá;
Considerando a proposta da empresa de implantar uma linha de produção com capacidade de aproximadamente 
88.000 toneladas de batata pré-frita por ano, com investimento inicial de USD 100.000.000,00 (cem milhões de dóla-
res), e geração inicial de 150 empregos diretos, 450 empregos indiretos e 750 empregos no campo;
Considerando o interesse municipal de incentivos à instalação de novas empresas na geração de renda, empregos 
e tributos ao município, cuja proposta da empresa prevê um faturamento anual de R$ 350.000,000,00 (trezentos e 
cinquenta milhões de reais) no primeiro ano de operação;
Considerando uma expectativa de impacto na formação do VAF do Município pode acrescentar uma receita na ordem 
de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) no ICMS anual, além dos acréscimos de ISS, IPTU, IR e 
até IPI entre outras receitas tributárias de maneira indireta;
Considerando que a região escolhida é propícia em função da distância das zonas residenciais, proximidade com curso 
d’água já prevendo expansões futuras, proximidade de rodovia compatível com o movimento logístico do empreendi-
mento;
Considerando que a propriedade atende as dimensões para a expansão requerida, com topografi a adequada e terreno 
com condições condizentes com as obras a serem erigidas;
Considerando que a empresa do grupo canadense McCain Foods é a maior produtora de batatas pré-fritas do mundo, 
com fábricas em vários países, e requereu apoio do Município de Araxá para instalar sua primeira unidade industrial 
do Brasil neste Município;
DECRETA:
Art. 1º. Fica considerado de utilidade pública, para efeito de desapropriação judicial ou amigável, o imóvel abaixo 
descrito:
Uma parte de terras de campos, com área total de 63,88,80 hectares, na Fazenda Santa Luzia da Boa Vista, doravante 
denominada FAZENDA IPUÃ, lugar denominado marmelo, neste município e comarca de Araxá, compreendida dentro 
do seguinte perímetro: começa no marco 42 com coordenadas planas locais arbitrarias Norte (Y) e 7833764,998 e Este 
(X) de 281966.714 de onde segue em direção ao marco 43, no azimute 334°51’24” em uma distância de 46.399 metros, 
defl etindo á esquerda, segue em direção ao marco 44, no azimute 271°00’18”, em uma distância de 57,09 metros, 

confrontando do marco 42 ao marco 44 com o córrego Santo Antônio,  pelo Córrego Santo Antonio defl etindo à esquer-
da, segue em direção ao marco 45, no azimute 193°39’22” em uma distância de 223,990 metros, defl etindo á direita, 
segue em direção ao marco 46, no azimute 214°40’11” em uma distância de 221,707 metros, confrontando do marco 
44 ao marco 46 com João pereira por uma nascente, defl etindo á esquerda, segue em direção ao marco 47, no azimute 
170°35’27” em uma distância de 177.387 metros, defl etindo à esquerda, segue em direção ao marco 48, no azimute 
141°31’56” em uma distância de 652.654 metros, confrontando do marco 46 ao marco 48 com Edgar Martins Maneira 
por cerca de arame, defl etindo à esquerda, segue em direção ao marco 49, no azimute 60°18’48” em uma distância de 
723.159 metros, confrontando com a BR 262, por cerca de arame, defl etindo à esquerda, segue em direção ao marco 
42, no azimute 310°18’02”, em uma distância de 1058.827 metros, confrontando com Heider Fernandes, pela divisa da 
gleba. INCRA 423.017.003174-1. – AT: 145,2.- Mod. 35,0.- Nº Mód. 4,14.- FMP:2,0. Imóvel de matrícula nº 34.113, no 
Cartório de Registro de Imóveis de Araxá.
Parágrafo Único. O imóvel mencionado neste artigo será utilizado para implantação de unidade industrial no Brasil da 
empresa McCain para fabricação de batatas pré-fritas e outros produtos afi ns. 
Art. 2º. As despesas decorrentes do presente Decreto, com escrituras e registro, correrão por conta desta Prefeitura.
Art. 3º. Nos termos do artigo 15, do citado Decreto-Lei 3.365/41, fi ca a expropriante autorizada a invocar o caráter de 
urgência no processo de desapropriação, para imissão de posse do imóvel abrangido por este Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 818 - DE 08 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Sr. FÁBIO HUMBERTO TESSARO do cargo em comissão de Supervisão de Auditoria, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 
2019. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 819 - DE 08 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. KÁTIA APARECIDA SANTOS do cargo em comissão de Supervisão de Doenças Sexu-
almente Transmissíveis, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 
2019. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.384   -   DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Declara de Utilidade Pública Municipal e dá outras providências
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Luiz Carlos Bittencourt, com a Graça de Deus aprova e 
eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reconhecida de Utilidade Pública Municipal a Associação Regional dos Produtores de Queijo Minas Arte-
sanal Araxá – AQMARA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 08.587.895/0001-14, sediada à Rua Carvalho Lopes – n.º 
171 – Centro – Araxá/MG. 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.385   -   DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Autoriza o Município de Araxá fazer doação para a TRE/MG de imóvel urbano desapropriado e edifi cado para funcio-
namento do Cartório Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral.
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 através do Poder Executivo autorizado a fazer doação ao Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ 05.940.740/0001-21, com sede em Belo Horizonte, na Avenida Prudente 
de Morais, nº 100 - Bairro Cidade Jardim, do terreno urbano situado à Av. João Paulo II, nº 1770, Bairro Guilhermina 
Vieira Chaves, nesta cidade de Araxá, com área total de 1.645,00 m², objeto de matrícula no Cartório de Registro de 
Imóveis de Araxá, sob o nº 58.481, com todas suas benfeitorias e instalações que foram edifi cadas para o funciona-
mento do Cartório Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral de Minas Gerais.
Art. 2º. O imóvel ora doado será usado para funcionamento das instalações do Cartório Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral 
do Estado de Minas Gerais, que foram construídas no local nos termos do Protocolo de Intenções fi rmado em 13 de 
dezembro de 2012, e através de Termo de Cessão nº 20/2015, entre o Município de Araxá e o TRE/MG. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da presente doação correrão por conta do Município, utilizando-se dotação própria 
constante do orçamento vigente.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.386   -   DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Proíbe a comercialização e o uso de cerol bem como a linha chilena no Município. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador João Bosco Júnior, com a Graça de Deus aprova e eu, 
Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica proibida a industrialização e a comercialização do produto do cerol ou elemento básico para sua produção, 
bem como o uso de cerol ou de qualquer produto semelhante que possa ser aplicado em linhas de papagaios ou pipas. 
§ 1º - Entende-se por cerol o produto originário da mistura de cola de madeira e vidro moído. 
§ 2º - Para efeitos da presente Lei, o produto conhecido como linha chilena equivale ao cerol. 
Art. 2º - O estabelecimento que comercializar cerol ou linha chilena está sujeito à aplicação das seguintes penalidades:
I – na primeira ocorrência: advertência, com prazo de 10(dez) dias para regularização;
II – na segunda ocorrência: multa de 80 (oitenta) UFPA – Unidades Fiscais Padrão de Araxá;
III – na terceira ocorrência: cassação do Alvará de Localização e Funcionamento. 
Art. 3º - Quando o produto cerol, vidro moído, ou linha chilena estiver sendo oferecido pelo comércio estabelecido, ou 
informal, deverá o material ser apreendido e encaminhado à autoridade policial, para as devidas providências. 
Art. 4º - A utilização dos materiais proibidos pela presente Lei sujeitará ao infrator o pagamento de multa no valor de 40 
(quarenta) UFPA, sem prejuízo da responsabilidade penal. 
Parágrafo Único – Quando o infrator for menor, a sanção será aplicada aos pais ou aos responsáveis. 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.387   -   DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Institui a “Semana do Queijo Artesanal Araxá” no âmbito do Município de Araxá e dá outras providências. 
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Luiz Carlos Bittencourt, com a Graça de Deus aprova e 
eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída, no Município de Araxá, a “Semana do Queijo Artesanal Araxá” a ser comemorada sempre na 
primeira semana do mês de agosto, coincidindo com o dia 08 – Dia de São Domingos de Gusmão, Santo Padroeiro 
da cidade.
Art. 2º - Na “Semana do Queijo Artesanal Araxá”, a Administração Municipal poderá promover eventos turísticos e 
gastronômicos como festival, concurso e comercialização do Queijo Minas Artesanal, em parceria com associações e 
entidades representativas deste segmento, com livre acesso ao público. 
Art. 3º - Para a realização dos eventos do Artigo 2º, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com as associações, 
conselhos, organizações não governamentais e outras entidades. 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.388   -   DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Institui o pagamento de auxílio-fardamento aos servidores integrantes das áreas de Fiscalização e Operação de Trân-
sito e Transporte, Vigilância Patrimonial e Guarda Civil Municipal. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o pagamento de auxílio-fardamento pelo Município de Araxá aos servidores efetivos, concursa-
dos e contratados, integrantes das áreas de Fiscalização e Operação de Trânsito e Transporte, Vigilância Patrimonial 
e Guarda Civil Municipal, a título de auxílio-fardamento para aquisição de fardamento necessário e apropriado ao 
desempenho de suas funções institucionais.
Art. 2º. O auxílio-fardamento que trata esta lei terá o valor equivalente ao vencimento mensal básico da categoria, a ser 
pago em parcela anual única, todo mês de março, não integrando aos vencimentos para nenhum efeito de concessão 
ou calculo de vantagem pessoal ou fi xação de proventos.
§ 1.º. Fica, ainda, autorizado o pagamento do auxílio-fardamento acima descrito no mês da promulgação da presente 
Lei àqueles servidores mencionados no caput do artigo 1.º supra.
§ 2.º. Aos servidores que ingressarem nas carreiras descritas no caput do artigo 1.º será, também devido o valor equi-
valente à um auxílio-fardamento de que trata esta Lei junto ao seu primeiro vencimento.
§ 3.º. Aos servidores benefi ciados pela presente Lei fi ca vedado o recebimento do auxílio-fardamento mais de uma 
vez ao ano.
Art. 3º. No prazo de noventa dias após o recebimento do auxílio-fardamento que trata a presente lei, o servidor bene-
fi ciado deverá devolver as suas fardas antigas à sua chefi a imediata, bem como prestar-lhe contas sobre as fardas 
novas adquiridas, com apresentação de relatório, devidamente acompanhado de documentos fi scais à comprovação 
da despesa, restituindo ao erário público os valores não despendidos e, em todos os casos de exoneração, o servidor 
deverá igualmente devolver suas fardas à sua chefi a imediata. 
Parágrafo Único. O Servidor que não tiver aprovada a prestação de contas é considerado em debito com o erário pú-
blico, não podendo receber novo auxílio-fardamento até a regularização de sua situação, sem prejuízo da apuração de 
sua responsabilidade funcional nos termos da lei.
Art. 4º. Os modelos, as cores e os itens obrigatórios que compõem o fardamento em cada caso serão regulamentados 
por Atos do Poder Executivo.
Art. 5º. Para fazer face às despesas decorrentes desta lei, fi ca o Poder Executivo autorizado a abrir credito especial 
no valor de R$ 181.132,56 (cento e oitenta e um mil, cento e trinta e dois mil e cinquenta e seis centavos), com as 
seguintes dotações orçamentarias 02.19.01.26.782.0832.20209.3.3.90.19.00 no valor de R$ 24.066,00 (vinte e quatro 
mil e sessenta e seis reais) e 02.19.01.06.181.0230.20205.3.3.90.19 - Auxilio Fardamento no valor de R$ 157.066,56 
(cento e cinquenta e sete mil sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), utilizando como fonte de recursos o 
Superávit fi nanceiro apurado no exercício de 2018 na fonte de recurso 200 recursos ordinários, também fi ca autorizado 
se necessário suplementar até 30% (trinta por cento) do valor previsto na presente lei
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício de 2019.
Art. 7º.  A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.389   -   DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a vincular-se e a celebrar Contrato de Rateio junto ao Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul – CISTRISUL.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular-se e a fi rmar Contrato de Rateio com o Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul – CISTRISUL, 
objetivando o rateio das despesas concernentes às equipes médica e de enfermagem, no âmbito da instalação e do 
funcionamento de Serviços de Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) e nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.107, 06 
de abril de 2005.
Art. 2º - Fica autorizada a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 40.455.56 (quarenta mil quatrocentos e cinquen-
ta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), bem como a utilização destes recursos como contribuição ao consórcio 
citado no artigo anterior.
Art. 3º- Fica criada a seguinte dotação:
Órgão: 02- Prefeitura Municipal de Araxá.
Unidade: 14 – Fundo Municipal de Saúde.
Subunidade: 03 – Bloco de média e alta complexidade.

Função: 10 – Saúde.
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial.
Programa: 0401 - Promoção Execução Ações Saúde Coletiva.
Projeto/Atividade: 2297 – Participação em Consorcio de Saúde.
33.71.70-00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público R$ 40.455.56 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e 
cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Art. 4º - Para fazer face às despesas acima, fi ca o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos advindos da anu-
lação parcial da dotação nº 02.13.01.10.122.0401.31.90.11.00-00, Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil, no valor 
mencionado no artigo 2º desta Lei.
Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a dotação acima, caso seja necessário.
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
para o exercício de 2019.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.390   -   DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Acordo de Cooperação com a Associação de Assistência à Pessoa com Defi ci-
ência de Araxá - FADA.
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 celebrar Acordo de Cooperação, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 e do Decreto Municipal nº 2.229, de 07 de dezembro de 2016, junto à Associação de Assistência à 
Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.056.073/0001-02, no sentido de delegar-lhe a 
exploração econômica do sistema de estacionamento rotativo de veículos cognominado “Zona Azul”, tendo em vista a 
fi nalidade de interesse público desde sistema.
Art. 2º. O Executivo regulamentará o sistema de estacionamento rotativo por meio de Decreto, notadamente no que se 
refere à abrangência do sistema e a defi nição do preço público a ser pago pelo usuário.
Art. 3º. Fica revogada a Lei Municipal nº 5.357, de 06 de novembro de 2008.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.391   -   DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Institui no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas a Secre-
taria Municipal Adjunta de Turismo.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica convertida a Superintendência de Turismo, da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, em Secretaria Municipal Adjunta de Turismo, suprimindo-se o cargo 
de Superintendente de Turismo da estrutura criada pela Lei Municipal n.º 7.131/2017, criando-se o cargo de Secretário 
Municipal Adjunto de Turismo, mantendo-se para este o atual vencimento do cargo extinto.
Parágrafo único. São atribuições da Secretaria Municipal Adjunta de Turismo:
a. defi nir, regulamentar e implementar a política municipal de turismo, em articulação com os conselhos municipais e 
entidades representativas dos diferentes segmentos da sociedade;
b. apoiar, promover, desenvolver e fomentar, em parceria com o setor público, a iniciativa privada e o terceiro setor, 
ações, programas e projetos relacionados ao turismo e eventos; 
c. identifi car, organizar, manter e disponibilizar, em parceria com o setor público, a iniciativa privada e o terceiro setor, 
informações sobre o turismo e eventos;
d. identifi car oportunidades para atração de investimentos e incentivar atividades produtivas em sua área de atuação;
e. assessorar o Prefeito e o Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas 
na formulação das políticas de fomento ao desenvolvimento das atividades voltadas ao Turismo, à Cultura e à Arte bem 
como supervisionar e acompanhar as ações dos órgãos públicos e entidades municipais pertinentes a essas áreas;
f. planejar, elaborar, propor e coordenar ações objetivando o desenvolvimento do turismo no município;
g. buscar parcerias com a iniciativa privada especialmente mineradoras,  terceiro setor, e órgãos governamentais, 
especialmente a CODEMIG em prol do turismo sustentável e divulgação de Araxá;
h. buscar parcerias com entidades de fomento ao turismo visando novos projetos e capacitação profi ssional;
i. elaborar e incrementar o calendário anual de eventos em sinergia com as entidades governamentais, não governa-
mentais e privadas; 
j. apoio às associações de artesãos, organizações do terceiro setor e entidades correlatas que trabalhem com turismo, 
cultura e arte;
k. apoiar projetos de valorização de produtos de Araxá;
l. auxiliar na elaboração do orçamento municipal em relação aos projetos de turismo do município;
m. outras atribuições lhe conferidas por decreto.
Art. 2º. O cargo de Secretário Municipal Adjunto de Turismo, de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, 
possui natureza jurídica de agente político, na forma preconizada pelo § 4.º, do artigo 39, da Constituição da República 
de 1988.
Art. 3º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

RESOLUÇÃO nº. 061, de 05 de setembro de 2019.
Dispõe sobre o a decisão do plenário do CMDCA no Processo Administrativo Disciplinar n.º 001/2019, que tem por 
objeto a apuração de denúncia apresentada em face de conselheiros tutelares do Município de Araxá-MG.  
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, no 
uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei federal n.º 8.069/1990;
Considerando o parecer da Comissão Processante do Processo Disciplinar n.º 001/2019, aberto pelo CMDCA pela 
RESOLUÇÃO Nº. 048, de 09 de julho de 2019, publicada na edição n.º 285 do DOMA, de 12/07/2019, com o objetivo 
de apurar denúncia que questiona a legalidade da atuação de conselheiros tutelares municipais;
Considerando o disposto no artigo 66, I e II, da Lei Municipal n.º 6.087/2011, c/c artigo 202, II, e 213, I, da Lei Municipal 
n.º 1288/74, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Araxá-MG, bem como o disposto 
na Resolução nº 007 de 29 de março de 2017, do CMDCA, que regulamenta a sindicância e o processo administrativo 
disciplinar para apuração das infrações disciplinares dos conselheiros tutelares do Município de Araxá-MG; 
Considerando o disposto nos artigos 101, I a VII, 129, I a VII, e 136, I, II, XI e parágrafo único da Lei federal n.º 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no artigo 28, XI e XII, nos §§ 6º, 7º e 8º do artigo 34, II, e no artigo 
40, § 3º, da Lei Municipal 6.087/2011;
Considerando que o plenário do CMDCA, em sessão extraordinária do dia 05 de setembro de 2019, acolheu integral-
mente o parecer da Comissão Processante, julgando procedente a denúncia;  
RESOLVE:
Art. 1º - O plenário do CMDCA julga procedente a denúncia analisada no Processo Disciplinar n.º 001/2019, aberto 

pelo CMDCA pela Resolução nº. 048, de 09 de julho de 2019, publicada na edição n.º 285 do DOMA, de 12/07/2019.
Art. 2º - Fica suspensa de suas funções por 10 (dez) dias ininterruptos, sem direito à remuneração correspondente ao 
período, a conselheira tutelar GIANCARLA PEREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 101, I a VII, 129, I a 
VII, e 136, I, II, XI e parágrafo único da Lei federal n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 
28, XI e XII, artigo 34, I, II e §§ 6º, 7º e 8º, artigo 40, § 3º, e artigo 66, I e II, da Lei Municipal n.º 6.087/2011;
Art. 3º. Fica suspensa de suas funções por 15 (quinze) dias ininterruptos, sem direito à remuneração correspondente 
ao período, a conselheira tutelar DORIANE ALVES RIBEIRO, com fundamento nos artigos 101, I a VII, 129, I a VII, e 
136, I, II, XI e parágrafo único da Lei federal n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 28, XI 
e XII, artigo 34, I, II e §§ 6º, 7º e 8º, artigo 40, § 3º, e artigo 66, I e II, da Lei Municipal n.º 6.087/2011;
Art. 4º-  Da decisão do CMDCA no julgamento do presente processo disciplinar cabe Pedido de Revisão, o qual deverá 
ser apresentado perante o CMDCA no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação desta resolução no 
Diário Ofi cial do Município, nos termos do disposto nos artigos 24 a 29 da Resolução nº 007 de 29 de março de 2017, 
do CMDCA.
Art. 5º- Esta resolução entra em vigo na data de sua publicação.
Araxá, 05 de setembro de 2019.

_________________________________________
Cristiane Gonçalves Pereira

Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO nº. 037, de 06 de setembro de 2019.
Aprova ERRATAS à Resolução n.º 035/2019/CMIA, publicada no DOMA do dia 30 de agosto de 2019,  a qual homolo-
gou o resultado fi nal da seleção de projetos apresentados pelas organizações da sociedade civil no âmbito no âmbito 
dos Editais de Chamamento Público n.º 012, 013, 014 e 015/2019, aprovados, respectivamente, pelas Resoluções nº 

022, 023, 024 e 025, de 11 de junho de 2019, com a fi nalidade de celebrar instrumentos de parceria a Administração 
Pública Municipal, mediante a aprovação do C.M.I.A – Conselho Municipal do Idoso de Araxá. 
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de políticas 
públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais, especialmente o 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ
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FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - Pregão Presencial 5.002/2019, 
contrato celebrado com Taciana Pinto de Almeida, no valor global de R$ 19.250,00, para prestação de serviço de Coor-
denadora geral, para atender o projeto “Restaurando Sonhos”, nos termos do convênio 06/2019, vigência de 11 meses. 
Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 22/07/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - Pregão Presencial 5.002/2019, 
contrato celebrado com Cássia Borges do Nascimento no valor global de R$ 18.000,00, para prestação de serviço 
de Psicóloga, para atender o projeto “Restaurando Sonhos”, nos termos do convênio 06/2019, vigência de 10 meses. 
Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 22/07/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - Pregão Presencial 5.002/2019, 
contrato celebrado com Jordana Augusta Ferreira Alves no valor global de R$ 18.000,00, para prestação de serviço 
de Assistente Social, para atender o projeto “Restaurando Sonhos”, nos termos do convênio 06/2019, vigência de 10 
meses. Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 22/07/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - Pregão Presencial 5.002/2019, 
contrato celebrado com Tancredo Borges Guimarães, no valor global de R$ 2.140,00, para prestação de serviço de As-
sistente Social, para atender o projeto “Restaurando Sonhos”, nos termos do convênio 06/2019, vigência de 02 meses. 
Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 26/08/2019

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - Pregão Presencial 5.003/2019, 
contrato celebrado com Paulo César Rosa, no valor global de R$ 14.400,00, para prestação de serviço de Assistente 
de Restaurador, para atender o projeto “Restaurando Sonhos”, nos termos do convênio 06/2019, vigência de 09 meses. 
Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 26/08/2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - Pregão Presencial 5.003/2019, 
contrato celebrado com José Maria Dias 44687389600, no valor global de R$ 22.500,00, para prestação de serviço de 
Restaurador, e ministrar curso de restauração, para atender o projeto “Restaurando Sonhos”, nos termos do convênio 
06/2019, vigência de 09 meses. Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 26/08/2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - Pregão Presencial 8.005/2019, 
contrato celebrado com For Men Moda Masculina Ltda, no valor global de R$ 6.994,00, para fornecimento de ternos 
completos, para uniformizar a Orquestra Popular de Araxá, vigência de 02 meses. Régia Mara Côrtes de Aguiar, Pre-
sidente - 20/08/2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ/MG – Torna público julgamento do Pregão 08.006/2019 – 
Fica classifi cada como fracassada a licitação em epígrafe, em virtude do processo ter fi cado deserto em três sessões 
de abertura. Gabriel dos Reis Rosa, Pregoeiro, 06/09/2019.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ 

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
CARLOS ALBERTO DE LIMA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.03.479.0012.001, 
localizado na RUA MARIA DO ROSARI0 LIMA, 170, Bairro MANGABEIRAS, nesta cidade, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CARLOS FREDERICO AYRES DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.04.335.0189.001, localizado na AVN JOAO MOREIRA SALLES, 700, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 246 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CARLOS FREDERICO AYRES DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.335.0222.001, localizado na RUA JOSE CARNEIRO DE MELO, 105, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infra-
ção ao artigo 151 e 246 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CARLOS FREDERICO AYRES DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.332.0034.001, localizado na RUA JOSE SAMUEL DE CASTRO, 90, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infra-
ção ao artigo 151  e 246 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presen-
te edital, CELMO RAMIRO  FRANCO E OUTRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.331.0216.001, localizado na RUA OSORIO ANTONIO DUARTE, 125, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, 

por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infra-
ção ao artigo 246 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
IRAMIR NUNES ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.333.0073.001, 
localizado na RUA OSORIO ANTONIO DUARTE, 130, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 246 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
LUCIONE MARIA PEREIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C3.01.192.0742.001, 
localizado na RUA LUIZ CORREA, 395, Bairro GUILHERMINA VIEIRA CHAER, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edi-
tal, RUI CRISTIANO DIAS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C3.01.192.0761.001, 
localizado na RUA LUIZ CORREA, 385, Bairro GUILHERMINA VIEIRA CHAER, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, SAMUEL HIPOLITO TEIXEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.334.0046.001, localizado na RUA OSORIO ANTONIO DUARTE, 50, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infra-
ção ao artigo 151 E 246 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 12/2019- Considerando o parecer jurídico favorável juntado ao Pro-
cesso de solicitação de contratação da empresa ARENA DOS PÃES LTDA - ME. Valor contratado: R$ 1.504,00 para 
aquisição de pães para fornecimento de lanche para os funcionários do Iprema. Prazo: 02/09/2019 à 31/12/2019. 
RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. Sr. André Luís da Silva – Superintendente Instituto de Previdência Municipal de Araxá MG, 
02/09/2019.

EXTRATO DE CONTRATO 12/2019– O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ MG e a empresa 
ARENA DOS PÃES LTDA - ME. Valor contratado: R$ 1.504,00; contratam entre si aquisição de pães para fornecimento 
de lanche para os funcionários do Iprema. Prazo: 02/09/2019 a 31/12/2019. Fundamentados nos dispositivos legais 
previstos no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Sr. André Luís da Silva – Superintendente Instituto de 
Previdência Municipal de Araxá MG, 02/09/2019.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

que dispõe a Lei municipal n.º 4.884/2006, de 28 de abril de 2006, que institui o Fundo Municipal dos Direitos e Pro-
teção do Idoso,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovada a seguinte ERRATA ao artigo 2º da Resolução n.º 035/2019/CMIA, publicada no DOMA do dia 
30 de agosto de 2019:
Onde se lia:
“Art. 2º-  O fi nanciamento dos projetos aprovados estará condicionado à disponibilidade fi nanceira dos recursos em 
conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, conforme o que estabelecem as normas 
previstas na Lei federal n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000 e na Lei Municipal nº 4.884/2006, que institui o 
Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso.”
Leia-se:
Art. 2º- O fi nanciamento dos projetos aprovados estará condicionado à disponibilidade fi nanceira dos recursos em con-
ta do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDIPI, conforme o que estabelecem as normas previstas 
na Lei federal n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000 e na Lei Municipal nº 4.884/2006, que institui o Fundo 
Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso. 
Art. 2º. Fica aprovada a seguinte ERRATA ao artigo 4º da Resolução n.º 035/2019/CMIA, publicada no DOMA do dia 
30 de agosto de 2019:
Onde se lia:
“Art. 4º- A formalização do instrumento jurídico referente ao repasse dos recursos do FMDCA aos projetos aprovados 
pelo CMIA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de regência.”
Leia-se:
Art. 4º- A formalização do instrumento jurídico referente ao repasse dos recursos do FUNDIPI aos projetos gover-
namentais aprovados pelo CMIA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de 
regência.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30/08/2019.
Araxá, 06 de setembro de 2019.

João Henrique Borges Bento 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO nº. 038, de 06 de setembro de 2019.

Aprova ERRATAS à Resolução n.º 036/2019/CMIA, publicada no DOMA do dia 30 de agosto de 2019, a qual aprovou o 
resultado fi nal da seleção de projetos apresentados por órgãos, entidades e programas governamentais do Município 
de Araxá-MG, tendo por objetivo a execução de projetos de interesse público da política municipal do idoso com re-

passe de recursos do FUNDIPI - Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso, mediante a aprovação do C.M.I.A 
– Conselho Municipal do Idoso de Araxá. 
 O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de políticas 
públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais, especialmente o 
que dispõe a Lei municipal n.º 4.884/2006, de 28 de abril de 2006, que institui o Fundo Municipal dos Direitos e Pro-
teção do Idoso,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovada a seguinte ERRATA ao artigo 2º da Resolução n.º 036/2019/CMIA, publicada no DOMA do dia 
30 de agosto de 2019:
Onde se lia:
“Art. 2º-  O fi nanciamento dos projetos aprovados estará condicionado à disponibilidade fi nanceira dos recursos em 
conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, conforme o que estabelecem as normas 
previstas na Lei federal n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000 e na Lei Municipal nº 4.884/2006, que institui o 
Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso.”
Leia-se:
Art. 2º- O fi nanciamento dos projetos aprovados estará condicionado à disponibilidade fi nanceira dos recursos em con-
ta do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDIPI, conforme o que estabelecem as normas previstas 
na Lei federal n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000 e na Lei Municipal nº 4.884/2006, que institui o Fundo 
Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso. 
Art. 2º. Fica aprovada a seguinte ERRATA ao artigo 4º da Resolução n.º 036/2019/CMIA, publicada no DOMA do dia 
30 de agosto de 2019:
Onde se lia:
“Art. 4º- A formalização do instrumento jurídico referente ao repasse dos recursos do FMDCA aos projetos aprovados 
pelo CMIA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de regência.”
Leia-se:
Art. 4º- A formalização do instrumento jurídico referente ao repasse dos recursos do FUNDIPI aos projetos gover-
namentais aprovados pelo CMIA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de 
regência.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30/08/2019.
Araxá, 06 de setembro de 2019.

João Henrique Borges Bento 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá


