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Órgão Ofi cial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 2 / nº 295 Sexta, 20 de setembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação.  Pregão Presencial 08.118/2019. 
Processo 142.  Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material 
e mão de obra, para reformar imóveis de famílias de baixa renda na área urbana do Município de Araxá – MG, con-
forme planilha, memorial e anexos. Em virtude do processo licitatório ter sido suspenso, fi ca designada nova data de 
abertura para o dia 03/10/19 às 09:00h. Edital disponível: 23/09/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de 
Paula, Prefeito Municipal – 18/09/19.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Presencial 08.105/2019. 
Processo 127. Objeto: Aquisição de mudas de hortícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Araxá-MG, através do Projeto Municipal de Abastecimento - PROMUAB, Fazenda Córrego 
Feio. Em virtude do processo licitatório em epígrafe ter sido classifi cado como deserto, fi ca designada nova data de 
abertura para o dia 08/10/19 às 14:00h. Edital disponível: 26/09/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de 
Paula, Prefeito Municipal – 18/09/19.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Presencial 08.115/2019. 
Processo 138. Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de eletroneuromiografi a em 
membros superiores e inferiores, com laudo, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Em vir-
tude do processo licitatório em epígrafe ter sido classifi cado como deserto, fi ca designada nova data de abertura para 
o dia 02/10/19 às 09:00h. Edital disponível: 20/10/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito 
Municipal – 18/09/19.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação - Inexigibilidade por Credenciamento - Processo 
nº 12.004/2019. Processo: 150. Objeto: Credenciamento de empresas para prestação de serviços de consultas espe-
cializadas, exames básicos e média complexidade em Cardiologia, em  atendimento à população do Município de Ara-
xá-MG e Microregião. Os interessados poderão realizar o credenciamento á partir da data de disponibilização do Edital, 
dia 23/09/2019 às 09:00 horas. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal - 18/09/19. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação - Inexigibilidade por Credenciamento - Processo 
nº 12.005/2019. Processo: 151. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas na realização de diagnóstico 
por anatomia citopatológica cervico-vaginal/microfl ora de rastreamento, em atendimento às unidades de atenção pri-
mária e secundária da rede Municipal de Saúde de Araxá-MG. Os interessados poderão realizar o credenciamento 
á partir da data de disponibilização do Edital, dia 23/09/2019 às 09:00 horas. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. 
Aracely de Paula, Prefeito Municipal - 18/09/19. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.120/2019. Processo 152. 
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais esportivos para atender aos eventos promovidos pela 
Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Abertura: 04/10/19 às 09:00h. Edital disponível: 
24/09/19. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 18/09/19. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.121/2019. Processo 153. O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em controle integrado de pragas, higieniza-
ção e desinfecção de reservatórios de água, limpeza e desentupimento de caixas de gordura, para atender as neces-
sidades da secretaria municipal de ação e promoção social. Abertura: 07/10/19 às 09:00h. Edital disponível: 25/09/19. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 18/09/19. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.122/2019. Processo 154. 
O Município de Araxá, torna público a aquisição de móveis de escritório para atender as atividades realizadas através 
da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Abertura: 09/10/19 às 09:00h. Edital disponível: 27/09/19. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 18/09/19. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG  - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.010/2019 - Conside-
rando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel urbano, situado na Rua Victor Purri 
Filho, nº 91, bairro Vila Guimarães, nesta cidade, com início em 13/09/2019 à 13/09/2020, destinado ao atendimento à 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, para funcionamento da Delegacia Rural de Araxá de acordo 
com o Convênio da 2ª Delegacia de Polícia Civil nº 113/2016/PCMG, considerada fi nalidade precípua da Administra-
ção, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando 
este dentro dos praticados no mercado, em R$ 2.675,45 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos) mensais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, X, 
da Lei de Licitações e Contratos. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 13/09/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO 04.010/2019 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e 
as locadoras: ROSA MARIA BITTENCOURT ÁVILA, MARIA EDUARDA BITTENCOURT ÁVILA e ANA TERESA BIT-
TENCOURT ÁVILA, contratam entre si a locação de imóvel urbano, situado na Rua Victor Purri Filho, nº 91, bairro Vila 
Guimarães, nesta cidade, com início em 13/09/2019 à 13/09/2020, destinado ao atendimento à Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana e Cidadania, para funcionamento da Delegacia Rural de Araxá de acordo com o Convênio da 2ª 
Delegacia de Polícia Civil nº 113/2016/PCMG, com valor de R$ 2.675,45 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos). Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 13/09/2019. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.094/2019. Processo 113. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e   José Haroldo Camelo de Cerqueira Eireli ME, valor global: R$ 176.500,04, fi rmam aquisição e 
instalação de móveis planejados para equipar a sede da Unidade Básica de Saúde - Unisa da Prefeitura Municipal de 
Araxá/MG. Vigência: 31/12/19. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 22/08/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.053/2019. Processo 063. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e   Vecol Terraplenagem e Pavimentação, valor global: R$ 974.000,00, fi rmam contratação de 
empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de 
recuperação (drenagem, sinalização e obras complementares) e recapeamento asfáltico em CBUQ na Rua Marechal 
Deodoro, conforme previsto no edital seus anexos. Vigência: 16/02/20. Execução: 02 meses contados a partir da assi-
natura do contrato. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 16/09/2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 794   -   DE 06 DE AGOSTO DE 2019
Estabelece o prazo máximo para operações de crédito consignados em folha de pagamento dos servidores municipais.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. A concessão de empréstimo ou fi nanciamento consignado a servidor municipal da Prefeitura de Araxá deverá 
ser amortizado até o limite de 96 (noventa e seis) meses.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrato do Termo de Fomento nº 025/FMDCA/2019.

PARTES: O Município de Araxá e Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária 
de Araxá
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Trilhas da Adoção”.
VALOR: R$ 233.076,60 (duzentos e trinta e três mil, setenta e seis reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de julho de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 028/FMDCA/2019.
PARTES: O Município de Araxá e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá – CONSEP.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Todos Contra a Violência Infanto-Juvenil”.
VALOR: R$ 147.795,93 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 027/FMDCA/2019.
PARTES: O Município de Araxá e o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação 
Social.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Conexão Segura – Pais e Filhos Companheiros de Navegação”.
VALOR: R$ 72.920,00 (setenta e dois mil e novecentos e vinte reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 30 de agosto de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 024/FMDCA/2019.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Não à violência infanto-juvenil”.
VALOR: R$ 299.570,00 (duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e setenta reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de março de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 026/FMDCA/2019.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação Trianon Esporte Clube.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Novo Olhar – O futuro está ao meu alcance”.
VALOR: R$ 236.203,04 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e três reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 30 de abril de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 013/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Amparo às Pessoas com Cancêr de Araxá – AMPARA.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Acolher”.
VALOR: R$ 339.007,43 (trezentos e trinta e nove mil, sete reais e quarenta e três centavos). 
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 10 de setembro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 010/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Vida Ativa 2”.
VALOR: R$ 744.378,04 (setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 10 de setembro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 004/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e Associação Obras Sociais Augusto de Lima.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Mãos Amigas”.
VALOR: R$ 352.456,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 10 de setembro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 005/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e o Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Clube de Araxá.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Manutenção de Cadeiras de Rodas”.
VALOR: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 30 de junho de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 009/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá - CAMTA.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “60+ Novo Jeito de Viver”.
VALOR: R$ 579.027,24 (quinhentos e setenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de março de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 012/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e as Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Manutenção, Projeto Sócio Cultural e Arteterapia”.
VALOR: R$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 10 de setembro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 014/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Acessibilização por uma Araxá para todos”.
VALOR: R$ 86.465,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 016/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Reformando Vidas 60+”.
VALOR: R$ 23.327,88 (vinte e três mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 015/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Fortalecendo Vidas 60+”.
VALOR: R$ 613.729,32 (seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 003/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e a Fundação Cultural de Araxá.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Serenidade: Tecendo Histórias de Vidas”.
VALOR: R$ 371.416,00 (trezentos e setenta e um mil e quatrocentos e dezesseis reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 10 de setembro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 008/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e a Fundação Cultural de Araxá.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Respira Araxá”.
VALOR: R$ 533.772,00 (quinhentos e trinta e três mil e setecentos e setenta e dois reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 011/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação 
Social.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Viver Bem Araxá”.
VALOR: R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de julho de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 006/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Prevenção. Violência Não”.
VALOR: R$ 269.100,00 (duzentos e sessenta e nove mil e cem reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de julho de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 007/2019/FMI.
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RESOLUÇÃO nº. 064, de 19 de setembro de 2019.
Dispõe sobre a relação de servidores municipais designados para atuar como mesários e integrar a equipe técnica de 
apoio nas eleições a serem realizadas no âmbito do Processo de Escolha Unifi cado dos membros do Conselho Tutelar 
do Município de Araxá/MG. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pelas defi nições das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município, no uso de 
suas atribuições legais, especialmente o disposto nos artigos 54 a 56 da Lei Municipal n.º 6087/2011 e na Resolução 
n.º 025, de 27 de março de 2019, que aprovou o Edital do Processo de Escolha Unifi cado dos membros do Conselho 
Tutelar do Município de Araxá/MG, referente ao mandato 2020/2023;
Considerando o disposto nos itens 7.7, 7.8 e 7.9 da Resolução n.º 25/2019/CMDCA, que regulamentam o processo 
de votação e os procedimentos a serem observados pelos mesários e escrutinadores no âmbito da referida eleição,    
RESOLVE:
Art.1º - Fica aprovada a indicação dos servidores municipais a seguir nomeados para compor as Mesas de Votação 
nas eleições a serem realizadas no âmbito do Processo de Escolha Unifi cado dos membros do Conselho Tutelar do 
Município de Araxá/MG, em 06 de outubro de 2019:

Equipe de Mesários - Eleições Conselho Tutelar 06/10

1 Presidente Ana Cristina de Carvalho Paiva
Mesário I Rosangela Consuelo Gomes
Mesário II Marcos Antônio de Oliveira Campos Pontes

2 Presidente Ana Luiza Martins Silva
Mesário I Luciene Cristina Borges
Mesário II Michelle Cardoso Paulino

3 Presidente Edelzi Gomes Lima
Mesário I Daiana Ferreira da Silva Santos
Mesário II Lilian Joyce Mousinho de Moura Frade

4 Presidente Fernanda Aparecida Marques Negrão
Mesário I Layane Aparecida de Carvalho
Mesário II Luanda Fraga Borges

5 Presidente Gleide Aparecida Moura
Mesário I Nayara Cristina Martins Gonçalves
Mesário II Fernanda de Paiva Lemos

6 Presidente Iasmim Fernanda de Borba
Mesário I Lázara Sebastiana Marcondes
Mesário II Jécica Rodrigues de Freitas Costa

7 Presidente Josiane Morais de Melo
Mesário I Eunice de Almeida Campos
Mesário II Elis Regina de Oliveira

8 Presidente Juarez Luzia França
Mesário I João Paulo Ferreira de Paula
Mesário II Daniela Aparecida Rodrigues

9 Presidente Larissa Mendes da Silva
Mesário I Romeu Borges da Silva Júnior
Mesário II Mariane Oliveira Rodovalho

10 Presidente Guilherme Magalhães Baptista
Mesário I Lenir Auxiliadora Resende
Mesário II Helena Maria dos Reis Oliveira

11 Presidente Luzia Doralice Monteiro
Mesário I Hanse Bitencourt de Souza
Mesário II Mirlane Lázara Deckers

12 Presidente Maria Cecília Ordones Silva Lemos
Mesário I Stella Teixeira Silveira
Mesário II Ana Eduardo Flores

13 Presidente Ana Thereza Leite Scussel
Mesário I Fabiano Carlos de Oliveira
Mesário II Daniela Maria Richa Borges

14 Presidente Vinicius Santos Nogueira Lima
Mesário I Adriana Kellen Silva Couto
Mesário II Carmem Costa de Andrade Nascimento

15 Presidente Ana Carolina Malveira Lima
Mesário I Karine Steffanni Silva Marins
Mesário II Thayane CardosoTomé

16 Presidente Juliana de Oliveira Cunha
Mesário I Simone Cristina Gomes de Oliveira
Mesário II Juliana Rodrigues Alves

17 Presidente Ernestina Aparecida de Souza Duarte
Mesário I Fabio França
Mesário II Daniela Carvalho Marchiori Gennari

18 Presidente Camila Cunha de Oliveira
Mesário I Deborah Cristina Valeriano
Mesário II Flávia Fátima Sousa

19 Presidente Cristiane Gonçalves Pereira
Mesário I Claudete Inez Felisberto
Mesário II Maria de Fátima Cassimiro da Silva

20 Presidente Lorena Aparecida Silva Santos
Mesário I Maria José da Mota
Mesário II Hevelin Poliana de Araújo

Art. 2º- Fica aprovada a indicação dos servidores municipais a seguir nomeados para compor integrar a Equipe de 
Apoio nas eleições a serem realizadas no âmbito do Processo de Escolha Unifi cado dos membros do Conselho Tutelar 
do Município de Araxá/MG, em 06 de outubro de 2019:
I – Equipe Técnica de Apoio -  Marli Maria de Souza Barbosa, Marli Regina de Souza, Sara Resende, Juliano Massad 
Borges, Lilian Cristina Pereira, Gabriel Jeremias Moreira Lúcio e Ricardo de Oliveira Ramalho. 
I - Responsável pelo Sistema de Informação das urnas: Thamiris Gervásio Cruvinel
II- Serviços Gerais: Kátia Andréia Carneiro, Alessandra de Jesus Borges e Raquel Ferreira da Silva
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 19 de setembro de 2019.

_________________________________________
Cristiane Gonçalves Pereira

Presidente do CMDCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO nº. 065, de 19 de setembro de 2019.
Dispõe sobre a indicação de servidor municipal como responsável pelo transporte das mídias receptoras dos votos 
nas eleições a serem realizadas no âmbito do Processo de Escolha Unifi cado dos membros do Conselho Tutelar do 
Município de Araxá/MG. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pelas defi nições das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município, no uso de 
suas atribuições legais, especialmente o disposto nos artigos 54 a 56 da Lei Municipal n.º 6087/2011 e na Resolução 
n.º 025, de 27 de março de 2019, que aprovou o Edital do Processo de Escolha Unifi cado dos membros do Conselho 
Tutelar do Município de Araxá/MG, referente ao mandato 2020/2023;
Considerando o disposto nos itens 7.7, 7.8 e 7.9 da Resolução n.º 25/2019/CMDCA, que regulamentam o processo 
de votação e os procedimentos a serem observados pelos mesários e escrutinadores no âmbito da referida eleição,    
RESOLVE:
Art.1º - Fica aprovada a indicação do servidor municipal RICARDO DE OLIVEIRA RAMALHO, lotado na Secretaria 
Municipal de Ação e Promoção Social, como responsável pelo transporte das mídias receptoras dos votos coletados 
nas urnas eletrônicas utilizadas no processo de votação das eleições a serem realizadas no dia 06/10/2019, no âmbito 
do Processo de Escolha Unifi cado dos membros do Conselho Tutelar do Município de Araxá/MG.  
Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 19 de setembro de 2019.

_________________________________________
Cristiane Gonçalves Pereira

Presidente do CMDCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO nº 066 de 19 de setembro de 2019
Dispõe sobre a relação dos números de inscrição das organizações da sociedade civil cadastradas no Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança, e dá outras providências;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão delibera-
tivo, responsável pelas defi nições das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município, no 
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º. Estabelecer o número de inscrição das organizações da sociedade civil cadastradas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, conforme tabela a seguir:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PARTES: O Município de Araxá e o Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Colorindo Vidas”.
VALOR: R$ 445.500,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 001/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e o Instituto das Artes e Movimento.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Não dispute, Compartilhe a Rua 2ª Edição”.
VALOR: R$ 155.978,22 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos).

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de março de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Termo de Fomento nº 002/2019/FMI.
PARTES: O Município de Araxá e o Instituto das Artes e Movimento.
OBJETO: Implementação e execução do projeto “Movasse 2ª Edição”.
VALOR: R$ 523.419,20 (quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO N° 011/2019, de 13 de setembro de 2019.
Dispõe sobre a aprovação do Piso Mineiro de Assistência Social de 2019 em âmbito municipal. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão ordinária realizada no dia 13 de setembro de 
2019,
RESOLVE:
Art. 1o. Fica aprovado o Piso Mineiro de Assistência Social para o exercício de 2019 no âmbito municipal, em confor-
midade com o Plano de Serviço encaminhado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) ao 
Conselho Municipal de Assistência Social, com aprovação na sessão ordinária do Colegiado realizada no dia 13 de 
setembro de 2019.
Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 13 de setembro de 2019. 

JOÃO HENRIQUE BORGES BENTO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 012/2019, de 13 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a aprovação do pedido de inscrição da organização da sociedade civil denominada “Associação de Pro-
teção de Assistência aos Condenados de Araxá-MG – APAC” no Conselho Municipal de Assistência Social. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial seu artigo 1º, que dispõe sobre o 
caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de 
assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;   
Considerando o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que defi ne as ações continuadas de assistência social;  
Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de 
assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências
Considerando as normas da RESOLUÇÃO Nº 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistên-
cia Social -, que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, 
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.  
Considerando a Resolução do CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipifi cação Nacional dos Ser-
viços Socioassistenciais e suas atualizações;
 Considerando a deliberação dos conselheiros presentes à sessão ordinária realizada no dia 13 de setembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1o - Fica aprovado o pedido de inscrição da organização da sociedade civil denominada Associação de Proteção 
de Assistência aos Condenados de Araxá-MG – APAC no Conselho Municipal de Assistência Social, em conformidade 
com o disposto na Resolução n.º 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 2o - Será promovida a ativação do cadastro da organização da sociedade civil Associação de Proteção de As-
sistência aos Condenados de Araxá-MG – APAC no Conselho Municipal de Assistência Social, com seu respectivo 
número de inscrição.  
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 13 de setembro de 2019. 

JOÃO HENRIQUE BORGES BENTO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE CMDCA 001/2019
Associação De Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA CMDCA  002/2019
Centro de Formação Profi ssional Julio Dário CMDCA 003/2019
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha CMDCA 004/2019
Casa de Nazaré CMDCA 005/2019
SOS – Serviço de Obras Sociais CMDCA 006/2019
Centro De Atendimento a Criança - CAC (FAMA – Fundação de Assistência à Mulher de Araxá) CMDCA 007/2019
Fundação Cultural de Araxá CMDCA 008/2019
Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social CMDCA 009/2019
Associação Damas Salesianas de Araxá CMDCA 010/2019
Centro Educativo Louis Braille - CELB CMDCA 011/2019
Associação Brasileira Kosmo´s de Artes Marciais CMDCA 012/2019
Comunidade Rhema CMDCA 013/2019
CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG CMDCA 014/2019
Araxá Esporte Clube CMDCA 015/2019
Associação Araxá Taekwondo CMDCA 016/2019
Fundação Rio Branco CMDCA 017/2019
Grupo da Solidariedade CMDCA 018/2019
Instituto FOCO CMDCA 019/2019
Oratório Nossa Senhora Auxiliadora CMDCA 020/2019
Trianon Esporte Clube CMDCA 021/2019
Centro de Atendimento de Múltiplos Talentos de Araxá - CAMTA CMDCA 022/2019
Ferrocarril Esporte Clube CMDCA 023/2019
Instituto Pater de Educação e Cultura – Societá Formação Profi ssional CMDCA 024/2019
Associação Desportiva Triatlon Araxá CMDCA 025/2019
Instituto das Artes e Movimento - MOVART CMDCA 026/2019
Obras Sociais Jesus Te Ama CMDCA 027/2019
Fundação ACIA CMDCA 028/2019
Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária de Araxá CMDCA 029/2019
Instituto Consciência e Ação CMDCA 030/2019
Associação Dínamo Esporte Clube CMDCA 031/2019
Associação Vidança CMDCA 032/2019

Art. 2º. A partir desta data, a sequência numérica dos novos cadastros da organização da sociedade civil no CMDCA 
será estabelecida de acordo com a data da aprovação dos pedidos de inscrição.
Art. 3º. Fica revogada a Resolução nº 021 de 30 maio de 2017 deste CMDCA.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 19 de setembro de 2019

Cristiane Gonçalves Pereira
Presidente do CMDCA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO nº. 067, de 19 de setembro de 2019.

“Regulamenta o processo de Registro e/ou Renovação de Inscrição de Entidades e Programas/Projetos Governa-
mentais ou Não– Governamentais junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.” 
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; 
Considerando o disposto no art. 227 da Constituição Federal de 1988;  
Considerando o disposto nos artigos 60 a 69, 90 e 91 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
Considerando as normas da Resolução n.º 164 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente), de 09 de abril de 2014, que dispõe sobre o registro e fi scalização das entidades sem fi ns lucrativos e inscrição 
dos programas não governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a edu-
cação profi ssional e dá outras providências,  
Considerando a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 19 de setembro de 2019,  
RESOLVE: 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - O registro das organizações da sociedade civil e a inscrição dos programas governamentais e não gover-
namentais de atendimento de crianças e adolescentes no município de Araxá/MG, são requisitos obrigatórios para o 
funcionamento das entidades e programas de atendimento a crianças e adolescentes, conforme disposto nos artigos 
90 e 91 da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Artigo 2º - São objetivos do registro das organizações da sociedade civil e da inscrição dos programas governamentais 
e não governamentais: 
I – autorizar o funcionamento das organizações da sociedade civil e a execução dos programas governamentais e não 
governamentais de atendimento a crianças e adolescentes;  
II – instrumentalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá CMDCA para deliberação 
e controle das ações da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente;   
III – atualizar as informações sobre a rede de atendimento à criança e ao adolescente no município, identifi cando os 
serviços oferecidos e suas demandas;  
IV – oferecer subsídios para o CMDCA identifi car necessidades de investimento para o reordenamento das orga-
nizações da sociedade civil e dos órgãos públicos, de forma a atender os princípios expressos na Lei Federal nº 
8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente e demais disposições legais vigentes. 
Parágrafo único. A análise do processo de registro e inscrição de programas destinados à criança e ao adolescente 
pelo CMDCA deve levar em conta os fi ns sociais, a relevância pública dos programas desenvolvidos pela entidade, 
bem como deve ser pautado pela primazia do registro de todas as organizações da sociedade civil que apresentarem 
solicitação perante o CMDCA, desde que observados e atendidos os requisitos estabelecidos nesta resolução e nas 
demais disposições legais vigentes. 
Artigo 3º - Para efeito do registro de organizações da sociedade civil e de inscrição dos programas governamentais 
e não governamentais de proteção e socioeducativos serão considerados os seguintes regimes de atendimento, em 
conformidade com o art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente:  
I – orientação e apoio sociofamiliar;
II - apoio socioeducativo em meio aberto; 
III – colocação familiar;  
IV  – acolhimento institucional ou familiar;  
V  – prestação de serviços à comunidade;  
VI – liberdade assistida;  
VII – semiliberdade;  
VIII – internação. 

CAPÍTULO II
Seção I

Do Registro de Organização da Sociedade Civil
Artigo 4º - Entende-se como registro a autorização para funcionamento regular das organizações da sociedade civil e 
sua integração à rede municipal de políticas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente.  
Artigo 5º - O registro das organizações da sociedade civil terá validade de 02 (dois) anos contados da data da sessão 
plenária em que foi aprovado e será comprovado por Certifi cado de Registro e Inscrição de Programa emitido pelo 
CMDCA.  
Parágrafo único - A concessão do registro da organização da sociedade civil está condicionada à inscrição de pelo 
menos 01 (um) programa de atendimento a crianças e adolescentes. 
Artigo 6º - Para solicitação do registro no CMDCA, bem como para sua renovação, as organizações da sociedade civil 
deverão protocolar os documentos a seguir descritos junto à Secretaria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente:
I – requerimento de registro, em formulário fornecido pelo CMDCA, assinado pelo (a) representante legal da entidade;  
II – cópia do estatuto social, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em conformi-
dade com o Código Civil brasileiro e com registro e/ou autenticação cartorial não superior a 12 (doze) meses;  
III – cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, contendo os nomes dos respectivos dirigentes, devidamente re-
gistrada no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas com registro e/ou autenticação cartorial não superior a 12 (doze) meses;  
IV – cópias do documento de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e comprovante de residência atualizado 
do representante legal da entidade; 
V – procuração por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida, no caso de outorga de poderes pelo repre-
sentante legal, acompanhada de documento de identidade e Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do (s) respectivo(s) 

procurador (es);  
VI – cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, emitida em prazo não superior a 180 (cento 
e oitenta) dias;  
VII m- Histórico da entidade, modalidade de atendimento, atividades oferecidas, locais de execução e horários, fi na-
lidades/justifi cativa, público-alvo (número, faixa etária), equipe envolvida (número / formação profi ssional / vínculo 
empregatício com a entidade), operacionalização / metodologia etc.); 
VIII - Alvará de funcionamento da entidade; 
IX- Alvará do corpo de bombeiros; 
X- Alvará da vigilância sanitária; 
XI - Relatório das atividades desenvolvidas no último ano, caso o programa já esteja em execução; 
XII- Plano de Trabalho do Programa ou Serviço a ser inscrito para o ano vigente; 
XIII - Projeto Político Pedagógico; 
XIV - Em caso de OSCIP, cópia do Certifi cado de OSCIP; 
XV- Em caso de Fundação de direito privado, cópia da escritura de sua instituição devidamente registrada no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas e comprovantes de aprovação do estatuto pelo Ministério Público; 
XVI – Para as entidades que possuam atuação estadual/nacional e/ou tenham sua sede em outra localidade, cópia do 
registro junto ao Conselho Estadual ou Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de sua sede;  
§ 1º As entidades que desenvolvam serviços de acolhimento institucional ou familiar, deverão atender as disposições 
do Artigo 94 e 94-A da Lei Federal 8069/90 – ECA.  
I – Projeto Político Pedagógico; 
II – Programa de Voluntariado, caso haja voluntários com atuação direta no Serviço de Acolhimento; 
Artigo 7º - Somente será concedido o registro à organização da sociedade civil que:  
I – ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;  
II – apresente proposta de trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
III – esteja irregularmente constituída;  
IV –  tenha em seus quadros pessoas idôneas, conforme comprovação mediante certidões judiciais cíveis e criminais 
de seus representantes legais designados em seus estatutos;  
V – observe as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado, expedidas pelos Conselhos 
de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis da federação. 
Parágrafo único. O CMDCA comunicará, por meio eletrônico e/ou físico, a concessão ou o indeferimento do registro 
de entidades da sociedade civil, ao Conselho Tutelar, à Autoridade Judiciária e ao Ministério Público, no prazo de 30 
(trinta) dias úteis da data de sua publicação no Diário Ofi cial do Município. 

Seção II
Da Renovação do Registro de Organização da Sociedade Civil

Artigo 8º - O pedido de renovação do registro da organização da sociedade civil junto ao CMDCA deverá ser protoco-
lado no período de 01 a 15 de novembro de cada ano. 
Artigo 9º - Para solicitação da renovação do registro no CMDCA, as organizações da sociedade civil deverão apresen-
tar os documentos citados no art. 6º desta Resolução. 
Artigo 10 - Inexistindo pendências documentais, o prazo para avaliação e apresentação de resposta à solicitação de 
renovação do registro de entidades da sociedade civil, será no máximo de até 30 (trinta) dias contados da data do 
protocolo do pedido de renovação perante o CMDCA.  
Parágrafo único. No caso da existência de pendências documentais verifi cadas no exame preliminar realizado pelo 
CMDCA e comunicadas à organização da sociedade civil, o prazo de avaliação e apresentação de resposta a solicita-
ção de renovação será de até 15(quinze) dias contados da data do protocolo das pendências. 

CAPÍTULO III
Da Inscrição de Programas Governamentais e Não Governamentais

 Artigo 11 - As organizações da sociedade civil e as entidades e órgãos públicos deverão inscrever cada um de seus 
programas, especifi cando os regimes de atendimento, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 90 da Lei Fe-
deral nº 8.069/1990, nesta Resolução e nas demais disposições legais regentes.  
Artigo 12 - Serão inscritos os programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes desen-
volvidos pelas organizações da sociedade civil e pelas entidades e órgãos públicos.  
Artigo 13 - Serão considerados Programas de Proteção destinados a crianças e adolescentes, aqueles constituídos 
dos 05 (cinco) regimes abaixo especifi cados: 
I – orientação e apoio sociofamiliar;  
II – apoio socioeducativo em meio aberto;  
III – colocação familiar;  
IV – acolhimento institucional ou familiar.  
V - Ações complementares as políticas públicas de saúde, educação e assistência social.
Artigo 14 - Serão considerados Programas Socioeducativos aqueles que visam atuar junto aos adolescentes autores 
de atos infracionais e aos quais foram determinadas medidas socioeducativas, através dos seguintes regimes: 
I - prestação de serviços à comunidade – PSC;  
II - liberdade assistida – LA; 
Artigo 15 - Os programas das organizações da sociedade civil com sede e registro no CMDCA de outros municípios de-
verão ser inscritos no CMDCA/Araxá desde que seus programas e serviços sejam executados no município de Araxá, 
exigindo-se a apresentação de original e cópia do certifi cado de registro e inscrição do programa no CMDCA da cidade 
de origem, bem como dos documentos previstos no artigo 6º desta Resolução. 
Artigo 16 - A inscrição de Programa Governamental previsto no PPA terá validade de 02 (dois) anos, contados da data 
da sessão plenária em que foi aprovada.  
Parágrafo único. No caso de programas executados em mais de 01 (uma) unidade de atendimento, o Certifi cado de 
Registro e Inscrição de Programa especifi cará quais as unidades estarão autorizadas a funcionar de acordo com a 
inscrição do respectivo programa. 
Artigo 17 - Para inscrição de programas governamentais, as entidades e órgãos públicos deverão protocolar os docu-
mentos discriminados a seguir junto à Secretaria do CMDCA:  
I – requerimento de inscrição, em formulário fornecido pelo CMDCA, assinado pelo (a) dirigente da entidade ou órgão 
público;  
II – cópia do ato de nomeação do dirigente administrativo da entidade ou órgão público;  
III – cópias de documento ofi cial de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, do dirigente administrativo da 
entidade ou órgão público;  
IV – proposta de trabalho para cada programa a ser inscrito; 
V –cópia do Plano Plurianual onde esteja expresso o referido programa, projeto ou atividade. 
Artigo 18 - Para inscrição de novos programas não governamentais, as organizações da sociedade civil com registro 
em vigor, deverão apresentar apenas proposta de trabalho e requerimento de inscrição em formulário fornecido pelo 
CMDCA. 
Parágrafo único. As entidades sem fi ns lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação 
profi ssional e desenvolvam programas na modalidade Educação à Distância – EAD devem inscrever o respectivo pro-
grama de aprendizagem no CMDCA do Município onde têm sede e nos municípios onde serão realizadas as atividades 
práticas, observadas as legislações correlatas, nos termos da Resolução Conanda 164/2014
 Artigo 19 - Para inscrição de novos programas governamentais, as entidades e órgãos públicos deverão apresentar 
apenas proposta de trabalho, requerimento de inscrição em formulário fornecido pelo CMDCA e cópia do Plano Pluria-
nual que trate do referido programa, projeto ou atividade.  
Artigo 20 - Para fi ns de inscrição e/ou reavaliação de programas executados em mais de 01 (uma) unidade de atendi-
mento, as mesmas deverão ser avaliadas individualmente.  
Artigo 21 - A implantação e o início do funcionamento de nova unidade de programas já inscritos dependerão da apro-
vação da inscrição da unidade em sessão plenária do CMDCA.  
Artigo 22 - Os pedidos de inscrição de novas unidades de atendimento de programas já inscritos serão anexados pelo 
CMDCA ao processo de inscrição do programa das organizações da sociedade civil ou dos órgãos públicos.  
Parágrafo único. Para inscrição de nova unidade deverão ser apresentados apenas os documentos previstos nos itens 
I e IV do art. 17, no caso de órgãos públicos, e, dos itens I e VII do art. 6º, para entidades da sociedade civil.  

CAPÍTULO IV
Da Reavaliação de Programas Governamentais e Não Governamentais

Artigo 23 - A reavaliação dos programas governamentais e não governamentais deverá ocorrer no máximo a cada 02 
(dois) anos, contados da data da sessão plenária em que foi aprovada a inscrição/reavaliação dos respectivos progra-
mas.  
Artigo 24 - Para solicitação da reavaliação dos programas inscritos no CMDCA, os órgãos públicos deverão apresentar 
os documentos previstos no art. 17 e as organizações da sociedade civil os documentos previstos no art. 6º desta 
Resolução. 
Parágrafo único. Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, os órgãos públicos e as organi-
zações da sociedade civil deverão apresentar informações sobre os índices de sucesso na reintegração familiar ou de 
adaptação à família substituta, conforme o caso, bem como informações sobre ações que garantam a convivência fa-
miliar e comunitária das crianças e dos adolescentes e ações emancipatórias, para que estejam inseridos socialmente. 

CAPÍTULO V
Do Processo Administrativo

Artigo 25 - Todos os pedidos de registro/renovação de organizações da sociedade civil e os pedidos de inscrição/
reavaliação de programas das entidades e órgãos públicos e das entidades da sociedade civil tramitarão em processo 
administrativo coordenado por comissão própria na forma do disposto no regimento interno do CMDCA. 
§ 1º. Os membros que comporão a Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas serão 
designados conforme seus conhecimentos e habilidades para realizar a avaliação, sendo vedado ao (à) conselheiro (a) 
que represente a entidade não governamental ou governamental com pedido de inscrição ou de renovação em análise 
participar da avaliação desta ou emitir parecer a respeito, devendo abster-se do voto durante a deliberação. 
§ 2º. A Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas analisará a documentação apre-
sentada e, caso necessário, solicitará parecer técnico às respectivas Secretarias Municipais ou demais Órgãos com-
petentes pela Política Pública pertinente às ações propostas. 
§ 3º. No caso de inadequação dos programas, o CMDCA poderá solicitar avaliação e parecer das diversas Secretarias 
e demais órgãos do Poder Público municipal indicando as providências necessárias à adequação, estabelecendo 
prazo para sua efetivação. 
Artigo 26 - Recebido o relatório técnico dos órgãos competentes pelas avaliações, a Comissão de Registro de Entida-
des, Inscrição e Reavaliação de Programas, fi nalizará seu parecer, e, no caso de indeferimento, deverá apresentar as 
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justifi cativas e apontar as adequações necessárias ao cumprimento das leis e normas vigentes, e por seu Presidente 
encaminhará à Secretaria Executiva do CMDCA para inclusão em pauta para ser submetido à deliberação da Plenária. 
Artigo 27 - Aprovado o registro pela Plenária, a Comissão atribuirá número de registro indicado: 
a) Com identifi cação da razão social da entidade conforme consta de sua documentação registrada em cartório segui-
da da especifi cação do programa. 
b) Com a sigla CMDCA seguida de algarismos arábicos em três dígitos, separado por barra o ano da concessão do 
registro, por exemplo: Registro CMDCA nº 001/2019. 
Artigo 28 - A Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas fará a análise preliminar dos 
pedidos de registro/renovação de organizações da sociedade civil e/ou pedidos de inscrição/reavaliação de programas 
das entidades e órgãos públicos e das organizações da sociedade civil, no qual poderá notifi car a entidade por meio 
eletrônico, na pessoa de seu representante legal, para sanar as pendências apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis contados da data do encaminhamento da notifi cação.  
Artigo 29 - Vencido o prazo concedido sem que a entidade ou órgão público ou organização da sociedade civil tenha 
sanado as pendências apontadas, ou formalizado justifi cativa devidamente fundamentada, o pedido de registro/reno-
vação e/ou de inscrição/reavaliação do programa será encaminhado para a plenária do CMDCA, a qual poderá inde-
ferir ou cancelar o registro, conforme o caso, devendo comunicar o fato a Vara da Infância e Juventude, à Promotoria 
de Justiça da Infância e Juventude e ao Conselho Tutelar, bem como aos respectivos órgãos gestores responsáveis. 
Artigo 30 - Estando em ordem o processo de registro e inscrição de programas após a análise preliminar pela Co-
missão, o processo com parecer será encaminhado para a plenária do CMDCA para decisão sobre o deferimento ou 
indeferimento do registro.  
Parágrafo Único. A decisão será formalizada em Resolução do CMDCA e deverá ser publicada nos meios ofi ciais, 
como site, Diário Ofi cial do Município, entre outros.  
Artigo 31 - O Certifi cado de Registro e Inscrição de Programa será emitido pelo CMDCA em até 30 (trinta) dias corridos 
contados do primeiro dia útil subsequente à data da sessão plenária em que o processo foi aprovado.  
Artigo 32 - O cancelamento de registro e/ou de inscrição de programa deverá observar o seguinte fl uxo:  
I – avaliação do fato ou de denúncia encaminhada à Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de 
Programas; 
II – notifi cação da organização da sociedade civil ou do órgão público para adequação das irregularidades, mediante 
celebração de Termo de Compromisso pactuado com o CMDCA, constando obrigatoriamente as metas e prazos rela-
tivos às adequações necessárias;  
III – análise e emissão de parecer pela Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas.  
Parágrafo único. No caso da Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas emitir parecer 
favorável ao cancelamento do registro e/ou da inscrição de programa, este deverá seguir o trâmite de protocolo junto 
à Secretaria do CMDCA e deliberado em sessão plenária, sendo a decisão publicada nos meios ofi ciais, como sítios 
eletrônicos, Diário Ofi cial do Município, entre outros.  
Artigo 33 - Constatado o funcionamento irregular dos programas executados pelas organizações da sociedade civil e/
ou entidades e órgãos públicos, o fato será levado ao conhecimento da Vara Cível da Infância e Juventude, da Promo-
toria de Justiça da Infância e Juventude e do Conselho Tutelar, para promoção das medidas legais cabíveis, conforme 
disposições da Lei Federal nº 8.069/1990. 

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Artigo 34 - É dever do CMDCA realizar visitas prévias às instituições dos interessados no cadastramento e recadastra-
mento, bem como deliberar sobre a realização das mesmas como critério a subsidiar o posterior registro, preenchendo 
os modelos dispostos nos anexos desta resolução. 
Artigo 35 - O CMDCA não concederá novos registros e nem renovação para funcionamento de entidades nem inscrição 
de programas que desenvolvam somente atendimento em modalidades educacionais formais de educação infantil, 
ensino fundamental e médio. 
Artigo 36 - As organizações da sociedade civil e as entidades e órgãos públicos fi cam responsáveis, na pessoa de seus 
representantes legais e dirigentes administrativos, por comunicar imediatamente ao CMDCA quaisquer modifi cações 
que sejam afetas ao seu registro e/ou inscrição de programa, de forma a manter atualizados os seus dados cadastrais, 
sob pena de suspensão do registro e/ou da inscrição do programa, até que sejam sanadas as pendências cadastrais.  
Parágrafo único. As modifi cações porventura realizadas nas propostas de trabalho referentes aos programas de aten-
dimento inscritos no CMDCA deverão ser analisadas e aprovadas pela Comissão de Registro de Entidades, Inscrição 
e Reavaliação de Programas e comunicadas à Diretoria Executiva do Conselho. 
 Artigo 37 - O encerramento das atividades e/ou dissolução da entidade, bem como a extinção de programa de atendi-
mento e/ou fechamento de unidade de execução, deverão ser comunicados ao CMDCA.  
Artigo 38- As organizações da sociedade civil cujos certifi cados de registro no CMDCA tenham sido emitidos no se-
gundo semestre de 2019 estão desobrigadas de reapresentarem a documentação exigida, e receberão seus novos 
registros juntamente com as demais organizações requerentes.
Artigo 39- Os casos omissos nesta Resolução serão decididos pela plenária do CMDCA. 
Artigo 40 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com 
revogação expressa das Resoluções nº 05 e 06/2018/CMDCA.
Araxá, 19 de setembro de 2019.

Cristiane Gonçalves Pereira
Presidente do CMDCA

ANEXO I
(MODELO DE REQUERIMENTO – em papel timbrado da entidade) 
Requerimento de Registro e/ou Renovação de Inscrição de Entidade 
Ilustríssimo Senhor 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA- Araxá 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador da identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
expedida pelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   e inscrito no C.P.F. sob o nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , re-
presentante legal da Entidade denominada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localizada 
à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , requer a V.Sa. que se digne conceder REGISTRO e/ou RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
nesse Conselho, de acordo com o disposto no artigo 91 da Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adoles-
cente. Para tanto, anexa documentação necessária, declarando satisfazer as condições estipuladas na legislação 
pertinente. 
 . . . . . . . ,. . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . .  de . . . . . 
_________________________________________ 
(Representante Legal)

ANEXO II 
CHECK LIST PARA ANÁLISE DE EMISSÃO DE REGISTRO e/ou RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO 
NO CMDCA 
ENTIDADE: 
_________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________ COMISSÃO DE VISITA: 
_________________________________________________________________________________ ____________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 DATA ANÁLISE: ______ / ______ / ______  
DOCUMENTAÇÃO CORRETA: ( ) SIM ( ) NÃO

DOCUMENTOS TICAR 
1 Requerimento de registro, em formulário fornecido pelo CMDCA, assinado pelo (a) representante legal da entidade;

2 Cópia do estatuto social, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em conformidade 
com o Código Civil Brasileiro e com registro e/ou autenticação cartorial não superior a 12 (doze) meses; 

3 Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, contendo os nomes dos respectivos dirigentes, devidamente registrada 
no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas com registro e/ou autenticação cartorial não superior a 12 (doze) meses; 

4 Cópias do documento de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e comprovante de residência do representante 
legal da entidade;

5
Procuração por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida, no caso de outorga de poderes pelo representan-
te legal, acompanhada de documento de identidade e Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do(s) respectivo(s) procurador 

(es);

6 Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, emitida em prazo não superior a 180 (cento e 
oitenta) dias; 

7
Histórico da entidade, modalidade de atendimento, atividades oferecidas, locais de execução e horários, fi nalidades/
justifi cativa, público-alvo (número, faixa etária), equipe envolvida (número / formação profi ssional / vínculo empregatício 

com a entidade), operacionalização / metodologia etc.);

8 Alvará de funcionamento da entidade;

9 Alvará do corpo de bombeiros;

10 Alvará da vigilância sanitária;

11 Relatório das atividades desenvolvidas no último ano, caso o programa já esteja em execução;

12 Plano de Trabalho do Programa ou Serviço a ser inscrito para o ano vigente;

13 Projeto Politico Pedagógico

14 Em caso de OSCIP, cópia do Certifi cado de OSCIP;

15 Em caso de Fundação, cópia da Escritura de Instituição devidamente registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
e comprovantes de aprovação do estatuto pelo Ministério Público;

16
Para as entidades que possuam atuação estadual/nacional e/ou tenham sua sede em outra localidade, cópia do registro 
junto ao Conselho Estadual ou Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do município de sua sede;

ENTIDADES QUE DESENVOLVAM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR

 DOCUMENTOS TICAR 

1 Projeto Político Pedagógico;

2 Programa de Voluntariado, caso tenha voluntários com atuação direta no Serviço de Acolhimento;

ANEXO III 
FICHA DE VISITA DE FISCALIZAÇÃO  

1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Razão social:
CNPJ.: Fundação:
Nome fantasia: Sigla:
Endereço:
Bairro: CEP:
Ponto de referência:
Telefone(s): Fax:
Pág. na internet: E-Mail:
Presidente da Entidade:
Responsável para contato: Telefone(s):
Origem do imóvel:   (    )Próprio                               (    )Cedido/Comodato. Por quem: _______________________________
                                (    )Alugado/Arrendado            (    )Outro. Especifi que: ________________________________________

2- INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE

2.1 Tipo da unidade:  (    ) Sede / Matriz / Central                                                (    ) Filial / Unidade de apoio
 2.2 Regime de atendimento:  (    ) Orientação e apoio sociofamiliar       (    ) Apoio socioeducativo em meio aberto
 (    ) Colocação familiar                              (    ) Abrigo                                                 (    ) Liberdade assistida                           
 (    ) Semiliberdade                                     (    ) Internação                                          (    ) Outro. 
2.3 Origem da Entidade: (    ) Laica      (    ) Religiosa 3.4 Situação da Entidade: (    ) Ativa    (    ) Inativa     (    ) Suspensa
 Registro em outras instituições:
Nome: ____________________________________________________________________
 Registro nº ________________
Nome: ____________________________________________________________________ 
Registro nº ________________
Nome: ____________________________________________________________________ 
Registro nº ________________

3- INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Há exigências para admissão de usuários:  (    )Não            (    ) Sim. Quais:  __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
__________
Há atividade(s) de auto-sustentação:  (    )Não           (    )Sim. Quais: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________

4 - INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO PRESTADO

Tipo de instalação física: (    )  Berçário                    (    ) Creche                      (    ) Escola                        (    ) Albergue
(    ) Centro Profi ssionalizante                                   (    ) Centro de Defesa Jurídico-Social
(    ) Centro de Proteção Especial para Jovens         (    ) Outro.              
INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  
( ) Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Ótima     ( ) Bom     ( ) Regular      ( ) Ruim
Período de atendimento:   (    ) Integral                       (    ) Meio período                     (    ) Especial / Eventual
Periodicidade: (    ) Todos os dias/semana          (    ) 1 dia/semana          (    ) 2 a 4 dias/semana           (    ) Esporádico
Público alvo:    (    ) Infantil                   (    ) Infanto-Juvenil                       (    ) Juvenil                        (    ) Outros
Faixa etária: 
Gênero:          (    ) Masculino                           (    ) Feminino                             (    ) Ambos os sexos
Clientela específi ca?    (    ) Não        (    ) Sim. Qual?
Atividades desenvolvidas: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Os serviços são:  (    )Totalmente gratuito     (    )Totalmente pg. R$___________      (    )Parcialmente pg. R$ ___________
Os atendimentos são registrados?   (    ) Não
(    ) Sim. De que forma?__________________________________________________
Locais de atendimentos:  (    ) Própria sede 
(    ) Outros locais. Onde?  _________________________________________________________
2. RELACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS / USUÁRIOS: 
 ( ) Ótimo  ( ) Bom  ( ) Regular  

5. QUADRO FUNCIONAL: 

Nª NOME FUNÇÃO CARGA  HORÁRIA SEMANAL FONTE PAGADORA REGIME DE TRABALHO

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
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8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

( ) Adequado        ( ) Inadequado          ( ) Regular 

6. QUAIS OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ENTIDADE NAS ÁREAS ABAIXO? 
(especifi car cada um).  
SOCIAL: 
_________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
PSICOLÓGICO: 
_________________________________________________________________________________ ____________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

PEDAGÓGICO: 
_________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________ ________________________
_________________________________________________________ 
SAÚDE: 
_________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________ ________________________
_________________________________________________________ 
OUTROS: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
7. A ENTIDADE DESENVOLVE PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO?  
       ( ) SIM          ( ) NÃO 
*PARA ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO, PREENCHER O ANEXO III-A DESTA 
FICHA, PARA QUE O PARECER TENHA VALIDADE. 
8. PARECER CONCLUSIVO DADO PELO CMDCA: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS RESPONSÁVEIS PELA 
VISITA: 
NOME: ________________________________________________________________________ ASS.: __________
______________________________________________________________
NOME: ________________________________________________________________________ ASS.: __________
______________________________________________________________
NOME: ________________________________________________________________________ ASS.: __________
______________________________________________________________
NOME: ________________________________________________________________________
ASS.: _______________________________________________________________________
DATA DA VISITA: _____ / _____ / _____ 
 

ANEXO III-A 
FICHA DE VISITA DE FISCALIZAÇÃO 

Para Entidades que desenvolvem Programas de Acolhimento) 
 
1. SÃO ADOTADAS MEDIDAS PARA PRESERVAR O VÍNCULO FAMILIAR?  
( ) SIM   ( ) NÃO 
Descrever: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2. É REALIZADO ALGUM TRABALHO PARA INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE EM FAMÍLIA SUBSTI-
TUTA?  
( ) SIM   ( ) NÃO 

Descrever: ________________________________________________________________________________ ____
_____________________________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________________
3. É REALIZADO ATENDIMENTO PERSONALIZADO E EM PEQUENOS GRUPOS COM A CRIANÇA/ADOLESCEN-
TE? QUAL A FREQÜÊNCIA?  
( ) SIM   ( ) NÃO  
Qual a frequência? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________ 
4. SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES EM REGIME DE CO-EDUCAÇÃO?  
( ) SIM  ( ) NÃO 
Descrever: 
_________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________ ________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5. É RESPEITADO O NÃO-DESMEMBRAMENTO DE GRUPOS DE IRMÃOS?  
( ) SIM  ( ) NÃO 
6. HÁ A INTEGRAÇÃO DOS ACOLHIDOS NA VIDA DA COMUNIDADE LOCAL?  
(  ) SIM  ( ) NÃO 

Exemplifi que: 
_________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

7. COMO É TRABALHADO O MOMENTO DO DESLIGAMENTO COM A CRIANÇA/ADOLESCENTE? QUAIS AS ES-
TRATÉGIAS ADOTADAS?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

8. HÁ O ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO PROCESSO EDUCATIVO?  
( ) SIM  ( ) NÃO 
Como e quais atividades? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________ ________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
9. AS EQUIPES DE TRABALHO PARTICIPAM DE CAPACITAÇÕES?  
( ) SIM  ( ) NÃO  
Com que frequência?  
Como são promovidas? __________________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
10. COM RELAÇÃO AO ARTIGO 94 DO ECA (Vestuário, cuidados médicos em geral, 
escolarização e profi ssionalização, atividades culturais, esportivas e de lazer, assistência religiosa aqueles que dese-
jarem, de acordo com suas crenças), COMO ESTÁ SENDO GARANTIDO ESTE DIREITO?  
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________
________________________________________________________________________

11. HÁ, NA ENTIDADE, ARQUIVO DAS ANOTAÇÕES DE CADA CRIANÇA/ADOLESCENTE, ONDE CONSTEM DATA 
E CIRCUSTÂNCIA DO ATENDIMENTO, NOME E SEUS DADOS CADASTRAIS (pais, irmãos, parentes) RELAÇÃO 
DE SEUS PERTENCES E DEMAIS DADOS QUE POSSIBILITEM SUA IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO NO 
ATENDIMENTO?  
( ) SIM                ( ) NÃO 

Instituído pela Lei Municipal nº. 6.087/2011.   
12. OS CASOS SÃO AVALIADOS PERIODICAMENTE E É DADO CIÊNCIA DOS RESULTADOS À AUTORIDADE 
COMPETENTE?  
( ) SIM  ( ) NÃO 

Nome e assinatura do Responsável pelas informações: _________________________________________________
_______________________
_______________________________________________________________________
Data: ______ / ______ / __________ 

RESOLUÇÃO nº. 039, de 06 setembro de 2019.
Dispõe sobre o repasse de recursos fi nanceiros FUNDIPI - Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso à Se-
cretaria de Ação e Promoção Social do Município de Araxá, visando o fi nanciamento do Projeto Governamental “Casa 
Segura”.
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, e em observância 
aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência - artigo 37, caput, da 
Constituição Federal -, visando atender ao interesse público, e  especialmente em conformidade com 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 Proteção do Idoso, 
e CONSIDERANDO,
O disposto no artigo 3º, II, da Lei Municipal a Lei Municipal nº 4.884/2006 (regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos 
e Proteção do Idoso), que estabelece como um dos objetivos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso 
apoiar programas e projetos que visem a proteção, a defesa e a garantia dos direitos do idoso estabelecidos na legis-
lação pertinente, e o disposto em seu artigo 11, o qual estabelece que a aplicação dos recursos do referido FUNDIPI 
pode ser realizada diretamente por órgãos públicos com projetos devidamente aprovados pelo Conselho Municipal do 
Idoso – C.M.I.A.;
O disposto na Resolução nº 036/2019/C.M.I.A., de 30 de agosto de 2019, a qual aprovou o Projeto Governamental 
“Casa Segura”, a ser executado pela Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social   mediante repasse de recursos 
fi nanceiros do FUNDIPI (Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso), em conformidade com autorização do 
plenário do C.M.I.A. em sessão ordinária realizada no dia 07/08/2019,  
RESOLVE:
Art. 1º. Fica autorizado o repasse de recursos fi nanceiros do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDI-
PI) à Secretaria de Ação e Promoção Social do Município de Araxá, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
com a fi nalidade de fi nanciar o Projeto Governamental “Casa Segura”, em conformidade com aprovação do referido 
projeto pela Resolução nº 036, de 30 de agosto de 2019, deste conselho municipal.
Art. 2º.  São obrigações da Secretaria de Ação e Promoção Social do Município de Araxá-MG referentes ao repasse 
do recurso do FUNDIPI:
I. Manter e movimentar os recursos em conta bancária específi ca;
II. Permitir o livre acesso de quaisquer servidores da Administração Pública Municipal, bem como do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, aos processos, aos documentos e às informações referentes à transferência do recurso 
fi nanceiro, bem como aos locais de execução do objeto do Projeto Governamental “Casa Segura”;
III. Realizar o gerenciamento administrativo e fi nanceiro do recurso recebido;
IV. Assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos oriundos da contratação de pessoal e relacionados à 
execução do Projeto Governamental “Casa Segura”;
V. Prestar, periodicamente, contas dos recursos fi nanceiros recebidos ao órgão competente da Administração Pública 
Municipal;
VI. Devolver, ao fi m da execução do referido projeto, caso exista, o saldo fi nanceiro remanescente ao Fundo Municipal 

dos Direitos e Proteção do Idoso;
VII. Cumprir o objeto dentro do prazo previsto no plano de trabalho aprovado pelo C.M.I.A. para a execução do Projeto 
Governamental “Casa Segura”.
Art. 3º. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos fi nanceiros do FUNDIPI para fi nalidades alheias à execu-
ção do Projeto Governamental “Casa Segura”, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente público, bem 
como para o pagamento de despesas a título de taxa de administração e para pagamento de multas, juros ou correção 
monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos na 
liberação de recursos fi nanceiros.
Art. 4º. O Projeto Governamental “Casa Segura” deverá ser executado dentro do prazo de vigência constante de seu 
plano de trabalho aprovado pelo C.M.I.A, contados a partir do depósito do recurso em conta específi ca, observando-se 
o seguinte:
I. Excepcionalmente serão admitidas prorrogações do prazo de vigência da execução do referido projeto, sempre que 
necessárias e mediante proposta da Secretaria de Ação e Promoção Social do Município de Araxá, devidamente justi-
fi cada e formulada, no mínimo, em 30 (trinta) dias antes do seu término.
II. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada através de Resolução do C.M.I.A, a ser publicada antes do 
término da vigência do prazo de execução do citado projeto.
Art. 5º. O monitoramento e avaliação da fi el execução do Projeto Governamental “Casa Segura” deverão ser realiza-
dos por comissão a ser designada para esta fi nalidade mediante Resolução deste conselho municipal, comissão esta 
que será integrada exclusivamente por seus respectivos conselheiros, a qual deverá elaborar relatórios mensais, bem 
como relatório fi nal e conclusivo após a execução do supracitado projeto.
Art. 6º. No caso de inexecução total ou parcial do Projeto Governamental “Casa Segura”, ou na hipótese de sua 
execução desvirtuada de seu objeto, os responsáveis estarão sujeitos às sanções legais previstas no ordenamento 
jurídico, notadamente àquelas previstas na Lei n.º 8.429/1992, assegurados, em qualquer caso, a ampla defesa e o 
contraditório.
Art. 7º. Esta Resolução do C.M.I.A. deverá ser homologada pelo Prefeito do Município de Araxá como condição para 
execução do objeto do presente repasse fi nanceiro com recursos do FUNDIPI.   
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 06 de setembro de 2019.

___________________________
João Henrique Borges Bento 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

____________________________________________
Aracely de Paula

Prefeito do Município de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ
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RESOLUÇÃO CMSA Nº 22 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
“Empossa Conselheiro Titular indicado pela entidade representativas do Conselho Municipal de Saúde de Araxá – 
Gestão 2018-2020”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2019, realizada no dia 09 
de setembro de 2019, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando:
- O disposto na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “Institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá 
outras providências”; 
- O disposto na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “Lei Orgânica da Saúde”; 
- A Resolução nº 453, de 10 de Maio de 2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- A Lei Municipal nº 7368 de 03 de Julho de 2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis 
Municipais números 2.624/93 e 3.287/97 e dá outras providências.
RESOLVE:
Artigo 1º. Empossar Conselheiro Titular indicado pela entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de 
Araxá – Gestão 2018-2020, em substituição ao anteriormente empossado em 30 de julho de 2018, conforme segue:
1) Fundação de Assistência à Mulher Araxaense – FAMA 
Titular: Renata Alves Pereira Lima
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2019.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução

Aracely de Paula
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO CMSA Nº 23 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

“Aprova Plano de Trabalho da Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em suas 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2019, realizada no dia 09 
de setembro de 2019, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando:
- O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- A Constituição Federal 1988, Art. 199 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades Filantrópicas e as sem fi ns 
lucrativos.
- O disposto na Lei Complementar 141/2012, “Que estabelece critérios para transferências de Recursos Fundo a Fundo 
e aplicação destes com deliberação, fi scalização e monitoramento dos Conselhos de Saúde”. 
- Resolução CNS 453/2012 e a Lei Municipal 7368/2019, “Que dispõe sobre as atribuições e funcionamento dos con-
selhos de Saúde, em especial, de Araxá expresso na lei municipal”. 
- A Portaria/MS nº 1.659, de 26 de junho de 2019, que “Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recur-
sos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)”.
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar o repasse de recurso fi nanceiro proveniente de convênio entre Santa Casa de Misericórdia de Araxá 
e Poder Público Municipal para a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá/MG. 
Parágrafo único: o recurso fi nanceiro se destina a entidade fi lantrópica aqui referida, em cooperação mútua, para fi ns 
de concessão de subvenção para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde para a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá/MG, sendo o recurso de na-
tureza de despesa de custeio, conforme Plano de Trabalho apresentado:
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ
1. Convênio entre Santa Casa Misericórdia e Poder Público Municipal.
Decreto nº 1565, de 22/02/2015 

Valor: R$100.000,00 (cem mil reais)
Artigo 2º. O município, através do Fundo Municipal de Saúde, adotará as medidas necessárias para as transferências 
de recursos listadas nesta Resolução, bem como o Prestador de Serviço ao SUS, providenciará a abertura de contas 
específi cas para recebimento, movimentação e aplicação dos recursos.
Artigo 3º. As prestações de contas referentes aos recursos fi nanceiros ora aprovados nesta resolução obedecerão ao 
disposto nas respectivas legislações vigentes e deverão ser encaminhadas cópias a este Conselho.
Artigo 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2019.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução

Aracely de Paula
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO CMSA Nº 24 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

“Aprova o Pacto Interdeferativo para o ano de 2019.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em suas 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2019, realizada no dia 09 
de setembro de 2019, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando:
- O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- A Constituição Federal 1988, Art. 199 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades Filantrópicas e as sem fi ns 
lucrativos.
- O disposto na Lei Complementar 141/2012, “Que estabelece critérios para transferências de Recursos Fundo a Fundo 
e aplicação destes com deliberação, fi scalização e monitoramento dos Conselhos de Saúde”. 
- Resolução CNS 453/2012 e a Lei Municipal 7368/2019, “Que dispõe sobre as atribuições e funcionamento dos con-
selhos de Saúde, em especial, de Araxá expresso na lei municipal”. 
- O Decreto Federal nº 7.508, de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 
e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
- A Resolução nº 8, de 24 de Novembro de 2016 que dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indica-
dores para o período 2017- 2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde.
- Considerando a solicitação de aprovação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, do relatório dos indicadores 
municipais pactuados referentes ao Pacto Interfederativo para o ano de 2019.
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Relatório dos indicadores municipais pactuados referentes ao Pacto Interfederativo para o ano 2019. 
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2019.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução

Aracely de Paula
Prefeito Municipal de Araxá

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO. Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 09/2019 - Tomada de Pre-
ços nº 02.001/2019. A FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO, comunica aos interessados que realizará o 
Processo Licitatório nº 09/2019 na modalidade Tomada de Preços nº 02.001/2019, destinado a contratação de empre-
sa especializada em serviços de engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para reforma e 
revitalização do “Museu Dona Beja”, através do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC nº 184960 – Museu 
Histórico de Araxá – Dona Beja, conforme especifi cações constantes do Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas e 

demais Anexos integrantes do Edital. A sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comer-
cial dar-se-á no dia 10/10/2019 às 09h00min e abertura dos mesmos às 09h15min. O Edital na íntegra encontra-se a 
disposição dos interessados na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto, situada à Praça Arthur Bernardes, nº 10 
– Centro, Araxá/MG, CEP: 38.183-218, à partir do dia 24/09/2019. Demais informações pelo telefone (34) 3612-2433, 
Araxá-MG, 18/09/2019. Régia Mara Côrtes de Aguiar – Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

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, DARCILO ARAUJO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C1.06.059.0048.001, 
localizado na RUA CONEGO CASSIANO, 596, Bairro CENTRO, 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, EDMILSON DE LIMA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.03.466.0228.001, 
localizado na RUA VALDINO CARDOSO, 25, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ESPOLIO DE GERALDO NEVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.146.0202.001, localizado na RUA WALDIR FONSECA, 24, Bairro CENTRO, 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 autuação por infração ao artigo 46 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
FABIANA CRISTINA LINO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.332.0235.001, 
localizado na RUA OSORIO ANTONIO DUARTE, 55, 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 autuação por infração ao artigo 246 do men-
cionado 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
MARIA LUCIA RAMOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C2.05.044.0132.001, loca-
lizado na AV GETULIO VARGAS, 286, Bairro CENTRO, 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 Izi-
dro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 17 E 18 da Lei Municipal 3.295/1997, 
a que responde, e a apresentar defesa.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

PORTARIA 092/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 

julho de 2017, concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da 
CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, ao ser-
vidor JOSE HUMBERTO CARNEIRO, inscrito no CPF sob o nº 499.858.337-91 e no órgão de sua lotação Secretaria 
Municipal de Saúde 015.000.003 – SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO, sob a matrícula 95467, no cargo efetivo de 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ
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TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE I, nível/grau 001/13E, com efeitos a partir de 01/09/2019.
Araxá/MG, 09 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 093/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Invalidez.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art. 40, §1º, I, da CF/88, c/c art. 24 da Lei Municipal 
nº 7.090/2016, com proventos proporcionais e reajuste de acordo com os índices do RGPS, ao servidor WILLIAN 
JOSÉ DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 160.297.126-91 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos 015.000.009 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, sob a matrícula 98187, no cargo efetivo de AGENTE 
OPERACIONAL DE TRANSPORTE, nível/grau 001/28T com efeitos a partir de 02/09/2019.
Araxá/MG, 09 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 094/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora BRASILINA MARIA DA SILVA MOURA, inscrita no 
CPF sob o nº 657.807.446-53 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.003 – FUNDEB, 
sob a matrícula 90243, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB, nível/grau PEB1/18E2, com 
efeitos a partir de 01/09/2019.
Araxá/MG, 09 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 095/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do artigo 6º 
da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora SIRLEY RIBEIRO CUNHA, inscrita no CPF 
sob o nº 690.283.386-91 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.001 – FUNDEB, sob 
a matrícula 95237, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB, nível/grau PEB1/18E2, com 
efeitos a partir de 01/09/2019.
Araxá/MG, 09 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 096/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Invalidez.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art. 40, §1º, I, da CF/88, c/c art. 24 da Lei Municipal 
nº 7.090/2016, com proventos integrais e reajuste de acordo com os índices do RGPS, à servidora NANCI DE OLIVEI-
RA GUIMARÃES, inscrita no CPF sob o nº 889.106.876-49 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educa-
ção 013.000.005 – UNIDADES ESCOLARES, sob a matrícula 97278, no cargo efetivo de PROFESSOR ADJUNTO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PAEI, nível/grau PAEI/13A, com efeitos a partir de 02/09/2019.
Araxá/MG, 09 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 097/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Invalidez.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-

pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 
de julho de 2017, concede Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art. 40, §1º, I da CF/88, c/c artigo 6-A da EC Nº 
41/2003 acrescido pelo artigo 1º da EC Nº 70/2012, com proventos proporcionais e reajuste com paridade, à servidora 
DANIELLA CANDIDA MILAGRES CAMPOS, inscrita no CPF sob o nº 841.829.386-15 e no órgão de sua lotação Se-
cretaria Municipal de Educação 013.001.002 – CENTRO DE PESQUISA DA EDUCAÇÃO, sob a matrícula 95835, no 
cargo efetivo de AUXILIAR DA EDUCAÇÃO - AXE, nível/grau TCE1/5D2, com efeitos a partir de 02/09/2019.
Araxá/MG, 09 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 098/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Invalidez.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 
de julho de 2017, concede Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art. 40, §1º, I da CF/88, c/c artigo 6-A da EC Nº 
41/2003 acrescido pelo artigo 1º da EC Nº 70/2012, com proventos proporcionais e reajuste com paridade, à servidora 
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 854.018.896-15 e no órgão de sua lotação Secretaria Munici-
pal de Saúde 015.000.034 – CAPS - AD, sob a matrícula 95610, no cargo efetivo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
I, nível/grau 001/002, com efeitos a partir de 02/09/2019.
Araxá/MG, 09 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 099/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, à 
servidora LIBANIA ROSA CANDIDO, inscrita no CPF sob o nº 640.550.946-04 e no órgão de sua lotação Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento, 010.002.000 – SETOR DE LICITAÇÃO, sob a matrícula 95456, no cargo efetivo 
de TELEFONISTA I, nível/grau 001/31U, com efeitos a partir de 02/09/2019.
Araxá/MG, 10 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 100/2019
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 40, §1º, III, “a” da CF c/c art. 27 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora MARCIA HELENA 
DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 527.214.696-49 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 
013.002.008 – PROJETO AABB, sob a matrícula 97177, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 
PEB, nível/grau PEB1/17A, com efeitos a partir de 01/09/2019.
Araxá/MG, 12 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 101/2019
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Tempo de Serviço por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 08/09/2019 de acordo com a certidão de óbito sob 
a matrícula 0508720155 2019 4 00069 069 0040141 55, datada de 11/09/2019, a Aposentadoria por Tempo de Serviço 
de EDSON OLIVEIRA CAMPOS, CPF 255.206.286-53, concedida mediante o Processo de nº 03.009/97, através da 
Portaria nº 048/97, de 10 de julho de 1997, retifi cada pela Portaria nº 108/2004, de 02/06/2004.
Araxá/MG, 16 de setembro de 2019.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA Nº 18 de 20 setembro de 2019
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ/MG
DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DO 1º SIMPÓSIO DA SAÚDE – REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
ARAXÁ/MG – ESF´s, UBS´s, UPA e REGULAÇÃO.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
RESOLVE:
Art. 1º -  Estabelecer a realização  do 1º Simpósio da Saúde, da  Rede Municipal de Saúde do Município de Araxá/MG,  
com a participação dos(as)  servidores lotados nos(as)  ESF´S – Estratégia Saúde da Família, UBS´S – Unidade Básica 
de Saúde, UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Setor de  Regulação,  a ser realizado no dia 27 de setembro/2019,  
no Teatro Municipal,  com início as 08:00 hrs.
Parágrafo único - A realização  do 1º Simpósio da Saúde,  visa estabelecer a capacitação e o envolvimento dos servi-
dores dos respectivos setores já mencionados, com o objetivo de buscarmos incessantemente a excelência em nossos 

atendimentos  para que oportunize aos usuários  uma legítima expectativa de um bom e adequado atendimento.
Art. 2º - Considerando a necessidade do comparecimento dos servidores dos setores  da ESF´S – Estratégia Saúde da 
Família, UBS´S – Unidade Básica de Saúde, UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Setor de  Regulação,  referidos 
setores não funcionarão durante o simpósio, restabelecendo o horário de funcionamento no próximo dia útil.
Art. 3º - O atendimento na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, seguirá os horários e fl uxos habituais. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revoga-se no que couber as demais disposições em contrário.
Art. 5º -  Publique-se no Diário Ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá/MG (DOMA)
Araxá/MG, 20 de setembro 2019

______________________________
DIANE DUTRA CARDOSO BORGES 
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