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DomA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG

Órgão Ofi cial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 2 / nº 315 Sexta, 21 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Tomada de Preços 02.001/2020. Processo 017. 
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria, 
assessoria econômica e orçamentária, contabilidade e fi nanças públicas, assessoria em licitações, treinamentos e 
auditoria pública e demais serviços para atender a atividades realizadas através da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. 
Abertura: 13/03/2020 às 09:00h. Edital disponível: 27/02/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula 
Prefeito Municipal, 20/02/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão  Presencial 08.013/2020. Processo 019. 
O Município de Araxá, torna público a aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas a serem forneci-
das às famílias carentes assistidas pela Secretaria de Ação e Promoção Social da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. 
Abertura: 10/03/2020 às 09:00h. Edital disponível: 27/02/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula 
Prefeito Municipal, 20/02/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão  Presencial 08.014/2020. Processo 20. 
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra, para a 
manutenção corretiva das roçadeiras costais, roçadeira hidráulica e motopodas que atendem as atividades da sec-
retaria municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Abertura: 10/03/2020 às 14:00h. Edital 
disponível: 27/02/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 20/02/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão  Presencial 08.015/2020. Processo 21. 
O Município de Araxá, torna público a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos usuários do SUS at-
ravés da Farmácia Municipal da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Abertura: 16/03/2020 às 09:00h. Edital disponível: 
28/02/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 20/02/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Concorrência nº 03.001/2020. O município de 
Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Concorrência nº 03.001/2020, 
destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de 
obra para ampliação do Parque do Cristo no Município de Araxá/MG, conforme previsto no edital e seus anexos. A ses-
são para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 27/03/2020 ás 09h00min 
e abertura dos mesmos ás 09h15min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.
mg.gov.br. a partir do dia 26/02/2020. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-
MG, 20/02/2020. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços nº 02.002/2020. O município 
de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 
02.002/2020, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de ma-
terial e mão de obra para revitalização e reforma do Terminal Rodoviário do município de Araxá/MG, conforme previsto 
no edital e seus anexos. A sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á 
no dia 17/03/2020 ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min. O edital na íntegra encontra a disposição dos 
interessados no site www.araxa.mg.gov.br. a partir do dia 02/03/2020. Demais informações pelo telefone 34.3691-
7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 20/02/2020. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.176/2018. Processo 216. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e RCJ Sinalização Urbana LTDA - EPP, fi rmam aditamento contrato celebrado 29/01/2019, 
vencendo em 24/05/2020, reajustando o valor do aluguel mensal, com a consequente alteração do valor global contrat-
ado. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 20/01/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preços 02.003/2019. Processo 140 Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e   Geplan Engenharia LTDA, valor global: R$ 660.713,70,  fi rmam contratação de empresa espe-
cializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para reforma e revitalização da Praça 
Arthur Bernardes, no bairro Centro, conforme previsto no edital. Praxo de execução: 05 meses. Prazo de vigência: 08 
meses, ou seja 07/10/2020. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 07/02/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.007/2020. Processo 009. 
O Município de Araxá, comunica as interessadas que em virtude de readequação técnica do edital, fi ca designado o 
dia 12/03/2020 às 09:00h, para abertura das propostas para a aquisição de aparelho de mamografi a digital para a 
realização de exames em atendimento à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde), através da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araxá/MG Edital disponível: 28/02/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de 
Paula Prefeito Municipal, 21/02/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA EDITAL
O Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, do Município de Araxá(MG), no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista que os contribuintes a seguir relacionados não foram localizados quando da notifi cação por AR 
ou pessoalmente pelo fi scal tributário, resolve NOTIFICÁ-LOS a comparecer ao Setor de Tributos-Município de Araxá, 
localizado na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306 - Térreo – Centro, no horário de 09:00 as 17:00 horas, para reg-
ularizar sua situação cadastral e fi scal no prazo máximo de 30(trinta) dias a contar da Publicação deste EDITAL, para 
sanar as seguintes pendências: REGULARIZAÇÃO CADASTRAL, PAGAMENTO E/OU PARCELAMENTO DOS DÉBI-
TOS EM ATRASO,  sob pena de ter o seu débito protestado nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/1997 
(incluído pela Lei nº 12.767 de 2012), e art. 319 e 319 A da Lei Complementar Municipal 3.983/2001 .

Contribuinte CPF/CNPJ Endereço

174919 - ANDREIA CRISTIANE ALVES 107.451.256-11
RUA VANDERLEY PEREIRA FRANÇA 95 A, 
LOT.DONA ADELIA/N. SANTO ANTONIO – 

ARAXÁ/MG

ARIANE MARCELI SANTOS SILVA 17.899.933/0001-65 RUA JOSE HELENA DE SOUZA 215, SILVE-
RIA – ARAXÁ/MG

174116 - GERALDA MARIA ROSA 036.475.386-20 RUA LEONARDO AGUIAR 120, LOT. RES. 
JARDIM DAS OLIVEIRAS II – ARAXÁ/MG

77785 - JOSE ANTONIO DA SILVA 942.146.388-91 RUA CELIDONIO VAZ DE REZENDE 115, 
BOA VISTA – ARAXÁ/MG

165613 - LUCAS EVANGELISTA RIBEIRO 093.248.276-77
RUA TEREZINHA ROSA DE OLIVEIRA 55, 
LOT. RES. NOVO PAO DE AÇUCAR III – 

ARAXÁ/MG

26017 - NILTON FRANCISCO 568.336.016-15 RUA ENEAS SANTOS 15, SILVERIA – 
ARAXÁ/MG

51615 - RZG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA 26.200.386/0003-30 AVN WASHINGTON BARCELOS 640, DO-

MINGOS ZEMA – ARAXÁ/MG

175491 - SILVANITA ALVES SILVA 094.958.996-99
AVN SARA VÉRAS MATARIM 145 A, LOT. 
RES. NOVO PAO DE AÇUCAR II – ARAXÁ/

MG

165916 - SIMONE ANDREIA DA SILVA 070.392.686-12
RUA LÁZARO SEVERINO GOMES 270, LOT. 
RES. NOVO PAO DE AÇUCAR III – ARAXÁ/

MG

175931 - SIMONE TOME RESENDE ALVES 068.137.276-13 RUA ACLINIO ALVES DA COSTA 20, LOT. 
RES. MAX NEUMANN I – ARAXÁ/MG

163464 - VALDIR DE LIMA 036.925.286-12
RUA JOÃO DE AGUIAR (BARÃO) 160, LOT. 
RES. NOVO PAO DE AÇUCAR III – ARAXÁ/

MG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrato do Primeiro Termo Aditivo.

Convênio nº 004/FUNDEB/2019.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE.
OBJETO: Altera a vigência do instrumento até a data de 30 de junho de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Primeiro Termo Aditivo.
Acordo de Cooperação Mútua nº 003/2019.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.
OBJETO: Altera a vigência do instrumento até a data de 30 de janeiro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Segundo Termo Aditivo.
Termo de Fomento nº 007/2018.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Assistência à Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA.
OBJETO: Altera a vigência do instrumento até a data de 31 de janeiro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato do Terceiro Termo Aditivo.
Termo de Fomento nº 001/2019.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro Educativo Loius Braile - CELB.
OBJETO: Altera a vigência do instrumento até a data de 31 de dezembro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016
36ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016

O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 06/03/2020.

NA FORMA DO ITEM 10.2 DO EDITAL OS CANDIDATOS SERÃO INTIMADOS TAMBÉM POR VIA POSTAL.
Convocação Inscr. Nome CPF / R.G. Cargo Classifi cação Final

36ª Convocacao 2240 IRIZ SARA MELO   15623538 AUXILIAR DE SERV I - AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 166

36ª Convocacao 3793 MARINA ABADIA BINAS   15906908 AUXILIAR DE SERV I - AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 167

36ª Convocacao 3212 LUCAS MATEUS DE RESENDE  15692783 AUXILIAR DE SERV I - AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 168

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 901   -   DE 02 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobe o expediente nas repartições públicas municipais no ano de 2020.
Considerando, as festividades e comemorações alusivas ao Carnaval, Corpus Christi, Feriados Municipais, Dia do 
Servidor Público e Festas de Final de Ano, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica considerado Ponto Facultativo, nas repartições públicas municipais diretas e indiretas, as datas abaixo 
relacionadas:
I. 24 de fevereiro, segunda feira de Carnaval;
II. 25 de fevereiro, terça feira de Carnaval;
III. 26 de fevereiro, quarta feira de Cinzas (até as 12:00 horas);
IV. 09 de abril, quinta feira santa;
V. 20 de abril, segunda feira (Tiradentes);
VI. 12 de junho, sexta feira (Corpus Christi);
VII. 28 de outubro, quarta feira, comemoração do Dia do Servidor Público - art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990;
VIII. 24, 28, 29, 30 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo.
§ 1º. Os serviços considerados essenciais obedecerão escala de trabalho, conforme determinações superiores e sob 
responsabilidade integral dos Secretários Municipais.
§ 2º. Servidores cedidos para outros órgãos deverão respeitar os dias e horário de funcionamento dos mesmos.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 902   -   DE 02 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n° 5.612/2009, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, o Sr. VINICIUS DIEGO LOPES MATOS do cargo em comissão de Assessor de Trân-
sito e Transporte, lotado na Assessoria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana e Cidadania.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de janeiro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 910 - DE 08 DE JANEIRO DE 2020

Nomeia membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 5.612 de 29 de outubro de 2009, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares e suplentes para comporem a Junta Administrativa de Recur-
sos de Infrações, mandato outubro de 2018 à outubro de 2020:
I. Membros com conhecimento na área de trânsito com nível superior:
a. FABRÍCIO BONIFÁCIO DA SILVA – Titular;
b. ELIANE APARECIDA FERREIRA ROSA – Suplente.
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II. Membros representando o Órgão Municipal de Trânsito:
a. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS – Titular;
b. ELIANA CRISTINA DE FARIA – Suplente.
III.  Representando a Ordem dos Advogados do Brasil:
a. SERGIO LUIZ AZEVEDO GOULART – Titular;
b. JOSÉ MARCELO JORGE – Suplente.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 525 de 17 de setembro de 2018.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 911 - DE 09 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre exonerações de cargos efetivos que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos da Lei Orgânica, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados a pedido os seguintes servidores:
I. SANDRA LEIA DA SILVA SOUZA, matrícula nº 97.767, do cargo de Auxiliar de Serviço/Auxiliar de Serviços Gerais, 
produzindo seus efeitos a partir de 06 de novembro de 2019;
II. SEBASTIÃO PEREIRA, matrícula nº 95.324, do cargo de Agente Operacional de Transporte, produzindo seus 
efeitos a partir de 31 de outubro de 2019;
III. SILVANA MARIA MADJAR, matrícula nº 96.473, do cargo de Técnico Superior de Serviço Público/Assistente Social, 
produzindo seus efeitos a partir de 31 de outubro de 2019;
IV. ELIANE DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula nº 98.524, do cargo de Auxiliar de Serviço I/Auxiliar de Serviços Gerais, 
produzindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2019;
V. HELOISA APARECIDA ORSINI VIEIRA, matrícula nº 96.746, do cargo de Técnico Superior de Saúde/Dentista, pro-
duzindo seus efeitos a partir de 06 de dezembro.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 912 - DE 12 DE JANEIRO DE 2020

Nomeia membros da Vigilância Sanitária do Município de Araxá para os fi ns da lei Municipal n° 5432 de 08 de Abril de 
2009.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições e de acordo com a lei n.°5.432, de 08 de Abril de 2009, com o De-
creto Municipal n.°391, de 18 Junho de 2009, com fundamento no art.24 do Código Estadual de Saúde instituído pela 
Lei Estadual n.° 13.317, de 24 de Setembro de 1.999, DECRETA :
Art. 1º. Ficam nomeadas, no âmbito de suas respectivas competências, seguintes AUTORIDADES SANITÁRIAS, 
abaixo relacionadas, as quais passarão a compor a equipe de Vigilância Sanitária Municipal, da Coordenação de 
Vigilância em Saúde-SMS Araxá.
a) Alessandra Diniz;
b) Andréia Ângela Oliveira da Silva;
c) Carla Adriana Dias Gonçalves; 
d) Clovis Nascimento de Oliveira;
e) Eduardo Eurípedes Silva;
f) Fabrício de Ávila Ferreira;
g) Flávia Eugênia Barbosa dos Santos;
h) Franco Adriano Lorena;
i) Ighor Costa;
j) Luiz Carlos Toledo Rodrigues;
k) Magaly dos Santos;
l) Mara Lícia Floriano;
m) Marcella Teodoro;
n) Marco Antonio Menezes;
o) Maurício Rodrigues Barbosa;
p) Neide Ferreira da Silva;
q) Rikson Deli de Morais;
r) Simone Maria Rodrigues e Rosa;
s) Zelaide Aparecida Batista de Souza Oliveira.
Art.2°. Fica revogado o Decreto n° 705 de 15 de abril de 2019.
Art.3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 915  -   DE   29  DE JANEIRO  DE 2020.

Dispõe sobre alteração de matrícula de imóvel desapropriado, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei 
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, especialmente o art. 5º, alíneas “i” e “k”
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o número de matrícula do imóvel desapropriado constante no item V, lote 05, do Decreto 839 de 
21 DE OUTUBRO DE 2019, que passa a ter a seguinte redação:
V. Lote 05. Um terreno urbano, situado à Av. Washington Barcelos, nº 483, no Bairro Morada do Sol, nesta 
cidade de Araxá, onde se fez construir uma casa de residência e um cômodo anexo com 78,70 m², tendo o terreno a 
área constante no cadastro imobiliário municipal de 335,20 m² em nome de Sebastiana Eulália, e com área de escritura 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis de 170,00 m², em nome de Joaquim César Galvão de Faria, objeto da 
matrícula nº 16.706;
Art. 2º. Ficam ratifi cados os demais artigos do referido Decreto 839, de 21 de outubro de 2019.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 21 de outubro de 2.019.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 923 - DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre exonerações de cargos efetivos que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos da Lei Orgânica, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados a pedido os seguintes servidores:
I. ANGELITA RODRIGUES DA SILVA SANTANA, matrícula nº 98.319, do cargo de Auxiliar de Serviço/Auxiliar de 
Serviços Gerais, produzindo seus efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020;
II. LUDINARA APARECIDA AGUIAR, matrícula nº 98.226, do cargo de Auxiliar de Serviço/Auxiliar de Serviços Gerais, 
produzindo seus efeitos a partir de 31 de janeiro de 2020;
III. MICHELE CRISTINA CAIXETA BRANDÃO, matrícula nº 95.973, do cargo de Técnico da Educação - TCE, produz-
indo seus efeitos a partir de 07 de janeiro de 2020;
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 924   -   DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n° 5.772/2010, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, o Senhor JOÃO HENRIQUE BORGES BENTO do cargo em comissão de Coorde-
nador do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de fevereiro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 925 - DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020
Altera composição do Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente com fulcro na Lei Mu-
nicipal nº 3.492 de 04 de maio de 1999, e considerando as alterações trazidas pelas Leis Municipais n.º 5.771 de 02 de 
junho de 2010 e nº 6.819 de 04 de março de 2015, DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a composição dos membros titulares do Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA consid-
erando alteração trazida pela Lei Municipal n.º 5.771 de 02 de junho de 2010, passando o mesmo a ser composto da 
seguinte forma:
I. Evaristo de Freitas Malta – AMPARA;
II. Mirian Antoin Karam Lemos – APAE;
III. Thais de Fátima dos Santos – FADA;
IV. Marisete Aparecida Augusto – Associação Lar Ebenezer;
V. Carlos Edésio Balieiro – Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo;
VI. Ermes Diolino Borges – Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo;
VII. Lilian Cristina Oliveira– Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
VIII. Vinícius Santos Nogueira Lima- Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
IX. Edelzi Gomes Lima - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
X. Sara Resende - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
XI. Mirlane Lázara Deckers - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
XII. Nayane Peres Almeida - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.
Art. 2º. Fica alterada a composição de suplentes do Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA considerando al-
teração trazida pela Lei Municipal n.º 5.771 de 02 de junho de 2010, passando o mesmo a ser composto da seguinte 
forma:
I. Juciele Rodrigues de Paiva Oliveira Morais - AMPARA;
II. Amair de Araújo – APAE;
III. Negai de Araújo – FADA;
IV. Jocelene Maria da Silva – Associação Lar Ebenezer;
V. Jair Rosa da Silva – Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo;
VI. Cleide Cristina da Silva Afonso – Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo;
VII. Fernanda Aparecida Marques Negrão - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
VIII. Maria Cecília Ordones Silva Lemos - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
IX. Larissa Mendes Silva - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
X. Juarez Luzia França - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
XI. Edna de Fátima Resende Campos - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
XII. Gleide Aparecida Moura - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
Art. 3º. Fica revogado o Decreto n.º 882 de 02 de dezembro de 2019.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 927 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
5664/2009, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. MARIA AMÁLIA DUMONT DE OLIVEIRA do cargo em comissão de Diretora II, da Biblio-
teca Pública Municipal Viriato Correa, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de fevereiro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 928   -   DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n° 7.131/2017, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. MARLI REGINA DE SOUZA do cargo em comissão de Chefe do Setor de Arquivo de 
Cadastro Sociais, lotada na Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 929   -   DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n° 7.131/2017, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. IASMIN FERNANDA DE BORBA ao cargo em comissão de Chefe do Setor de Arquivo de 
Cadastro Sociais, lotada na Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 900   -   DE 02 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre o Piso Salarial da categoria profi ssional dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Araxá, e dá 
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e amparado pelo disposto na Medida 
Provisória nº 916, de 31 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º. A partir de 1° de janeiro de 2020, o Piso Salarial da categoria profi ssional dos Servidores Públicos da Prefeitura 
Municipal de Araxá, de suas fundações e autarquias, não poderá ser inferior a R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais).
§ 1°. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do piso salarial corresponderá a R$ 34,63 (trinta e quatro reais e 
sessenta e três centavos) e o valor horário a R$ 4,72 (quatro reais e setenta e dois centavos).
§ 2°. O valor fi xado no caput deste artigo não será base de cálculo para a fi xação de qualquer vencimento.
§ 3°. A Câmara Municipal de Araxá legislará sobre o Piso Salarial de seus servidores, através de ato próprio.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2020

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.426   -   DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Altera os anexos 01 e 03 da Lei Municipal n.º 4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupação do Solo.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam alterados os anexos 01 e 03 da Lei Municipal n.º 4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocu-
pação do Solo, passando a vigorar da forma constante dos anexos da presente lei.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá
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ZONAS DE USO

ZR1 = Zona Residencial 1

ZR3 = Zona Residencial 3

CC1 = Corredor Comercial 1

ZR2 = Zona Residencial 2

ZC = Zona Central

ZC3 = Zona Comercial 3

ZC4 = Zona Comercial 4

ZEIS = Zona Especial de Interesse Social 

APP = Área de Preservação Permanente - 50m
APE = Área de Preservação Especial
AV = Área Verde

ZODI = Zona de Ocupação do Distrito Industrial 
ZAMI = Zona de Atividade Minerária  e Industrial 
ZEDI = Zona de Expansão do Distrito Industrial 

ZMDI = Zona de Micro-Distrito Industrial

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS

Lagoa permanente
Hidrografia

CC2 = Corredor Comercial 2 

CC3 = Corredor Comercial 3 

Lagoa Temporária

AEU = Área de Expansão Urbana

Ferrovia
Malha Viária

Rodovias

Alta Tensão

Vias não pavimentadas
Vias Projetadas

Perímetro Urbano

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

ZC2 = Zona Comercial 2

ZC1 = Zona Comercial 1

CC4 = Corredor Comercial 4 

Área Institucional

* ZDE = Zonas de Diretrizes Especiais - vide anexo 4
* Áreas Passíveis de Verticalização - vide anexo 5

Parque Linear

DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO

OUTRAS

* ZPI = Zona do Polo Industrial - vide anexo 8

ZCAT - Zona de Consolidação de Atividade Turística

ZRB1 - Área Residencial do Barreiro 1

ZTPB - Zona de Tombamento e Preservação do Barreiro

CCB1 - Corredor Comercial do Barreiro 1

CCB2 - Corredor Comercial do Barreiro 2

CHTB - Complexo Hidrotermal do Barreiro

APRH - Área de Proteção da Paisagem e Recursos Hídricos 

ELFA - Entorno do Lago Norte e Faixa de Aproximação

ZONAS DE USO BARREIRO

ZRB2 - Área Residencial do Barreiro 2
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ANEXO
03

ESC. 1:25.000

ZONEAMENTO URBANO

Plano Diretor Estratégico de Araxá
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

introduzidas pela Lei 6.643 de 16 de Maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Lei 4.292 de 01 de Dezembro de 2003 com as alterações

Marco 42 - Coordenadas: 7833764,998 mS; 281966,714 mE
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N.º 03, de 14 de fevereiro de 2020
Defi ne os parâmetros para a inscrição das Entidades ou Organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, 
programas, projetos socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG (CMAS).
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS Araxá, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Municipal n.º 5.210, de 27 de março de 2008, em especial a competência prevista pelo artigo 9º, VI, da mencionada 
lei, faz saber que:
Considerando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 2011 que dispõe sobre a 
organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial o 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 disposto no Decreto federal nº.6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a tipifi cação das 
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá 
outras providências;
Considerando a Resolução CNAS nº 14 de 15 de maio de 2014 que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição 
das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socio-
assistenciais nos Conselhos de Assistência Social de Araxá;
Considerando a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de 
outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único da Assistência 
Social – SUAS;
Considerando a Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipifi cação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais e suas atualizações;
Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS, aprovada pela Res-
olução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012,
R E S O L V E:
ARTIGO 1º - Ficam estabelecidos os parâmetros para a inscrição das organizações da sociedade civil de Assistência 
Social, bem como dos serviços, programas e projetos socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social 
de Araxá.

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARTIGO 2º - Considera-se organização da sociedade civil de assistência social, para fi ns desta Resolução, a pessoa 
jurídica de direito privado sem fi ns lucrativos que atue preponderantemente na Assistência Social, de forma gratuita, 
continuada, permanente e planejada.
ARTIGO 3º - As entidades ou organizações de Assistência Social podem ser isolada ou cumulativamente de:

I – Atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas 
ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica e /ou especial , dirigidos às famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, nos termos das normas vigentes;
II – Assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam pro-
gramas ou projetos voltados, prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de 
usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das 
normas vigentes;

III – Defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada prestam serviços e exe-
cutam programas ou projetos voltados, prioritariamente, para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, con-
strução de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das normas vigentes.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO

ARTIGO 4º - A inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas e 
projetos socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Araxá obedecerá ao disposto nesta 
resolução. 
ARTIGO 5º - A inscrição das organizações da sociedade civil de Assistência Social e/ou dos serviços, programas e 
projetos socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social é a autorização de funcionamento no âmbito 
da Política de Assistência Social. 
ARTIGO 6º - As entidades ou organizações sem fi ns lucrativos que não tenham atuação preponderante na área da 
Assistência Social, mas que também atuam nessa área, deverão inscrever seus serviços, programas e projetos socio-
assistenciais. 
ARTIGO 7º - Todas as entidades e organizações que desenvolvem ações de assistência social em Araxá-MG, mesmo 
que não tenham sede no Município, deverão promover a sua inscrição no CMAS Araxá. 
Parágrafo único - O CMAS Araxá poderá solicitar informações quanto ao funcionamento da entidade para o Conselho 
de Assistência Social do (s) município(s) de atuação para a efetiva inscrição.
ARTIGO 8º - Se a organização da sociedade civil de assistência social possuir sede no município de Araxá, mas atu-
ação em outro município deverá realizar a sua inscrição no CMAS Araxá.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS 

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS
ARTIGO 9º - As organizações da sociedade civil da Assistência Social bem como os serviços, programas e projetos 
socioassistenciais no ato da inscrição demonstrarão cumulativamente:
I. Observar os princípios contidos na Lei 8.472/1993- LOAS, na Política Nacional de Assistência Social e demais dis-
positivos que as atualizam; 
II. Executar ações de caráter continuado, permanente e planejado; 
III. Assegurar que os serviços, programas e projetos socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia 
e garantia de direitos dos usuários; 
IV. Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas e projetos socioassistenciais; 
V. Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução 
de seus serviços, programas e projetos socioassistenciais; 
VI. Ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída; 
VII. Possuir recursos humanos e instalações físicas adequados ao tipo de atendimento que prestam, de acordo com o 
público alvo e com as exigências legais; 
VIII. Atender aos usuários da Política de Assistência Social, ou seja, famílias e indivíduos que se encontram em situ-
ação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social; 
IX. Atuar em conformidade com as normativas vigentes no âmbito da assistência social;
X. Aplicar suas rendas e seus recursos e eventuais resultados integralmente no território nacional e na manutenção e 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019
INICIO: 27/12/2019 TÉRMINO: 27/12/2020
PROCESSO DE COMPRAS: 007/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial: 006/2019

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER OS CONTRATOS DE PRO-
GRAMA FIRMADOS COM OS MUNICÍPIOS SIGNATÁRIOS COM O CIMPLA – CONSÓR-
CIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ, PARA SEREM 
ENTREGUES PARCELADAMENTE E CONFORME NECESSIDADE, DURANTE O PERÍO-
DO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL/ VALOR COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA; com proposta fi nal no valor de R$ 101.426,00 (cento e 
um mil, quatrocentos e vinte e seis reais).

CNPJ: 01.065.982/0001-62

Araxá/MG, 27 de dezembro de 2019.

BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA
Pregoeiro

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

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019
INICIO: 27/12/2019 TÉRMINO: 27/12/2020
PROCESSO DE COMPRAS: 007/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial: 006/2019

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER OS CONTRATOS DE PRO-
GRAMA FIRMADOS COM OS MUNICÍPIOS SIGNATÁRIOS COM O CIMPLA – CONSÓR-
CIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ, PARA SEREM 
ENTREGUES PARCELADAMENTE E CONFORME NECESSIDADE, DURANTE O PERÍO-
DO DE 2020.

RAZÃO SOCIAL/ VALOR
ELETROLED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO 
EIRELI; com proposta fi nal no valor de R$ 192.045,00 (cento e noventa e dois mil e quarenta 
e cinco reais).

CNPJ: 26.174.743/0001-71

Araxá/MG, 27 de dezembro de 2019.

BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA
Pregoeiro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo de Compra nº: 007/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 006/2019
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER OS CONTRATOS DE PROGRAMA FIRMADOS 
COM OS MUNICÍPIOS SIGNATÁRIOS COM O CIMPLA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO 
PLANALTO DE ARAXÁ, PARA SEREM ENTREGUES PARCELADAMENTE E CONFORME NECESSIDADE, DURAN-
TE O PERÍODO DE 2020.
Obedecidos todos os procedimentos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, torna-se público o resultado e adjudicação 
da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de Menor Preço Por Item:
EMPRESA VENCEDORA:
• COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA; com proposta fi nal no valor de R$ 101.426,00 (cento e um mil, quatrocentos e 
vinte e seis reais);
• ELETROLED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI; com proposta fi nal 
no valor de R$ 192.045,00 (cento e noventa e dois mil e quarenta e cinco reais).
Totalizando o valor do certame em R$ 293.471,00 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e um reais),
HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.
Registre-se e cumpra-se.
Dê ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Araxá/MG, 27 de dezembro de 2019.

LILIANE MACHADO COSTA VENÂNCIO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ

ADITIVO DE CONTRATO
Manutenção de Equilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato.
ORIGEM: Pregão Presencial n°002/2019 – Processo n°002/2019
OBJETO: Aditamento de contrato para alteração de preços unitários de Etanol e Gasolina Comum
CONTRATANTE: AMPLA – Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá
CONTRATADA: Araxá Combustíveis Ltda.
VALORES ADITADOS: ETANOL: R$3,14 passa a ser R$3,39.
GASOLINA COMUM: R$4,84 passa a ser R$4,99.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADITIVO DE CONTRATO
Manutenção de Equilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato.
ORIGEM: Pregão Presencial n°005/2019 – Processo n°006/2019
OBJETO: Aditamento de contrato para alteração de preços unitários de Óleo Diesel S10 e Gasolina Comum
CONTRATANTE: CIMPLA – Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá
CONTRATADA: Araxá Combustíveis Ltda.
VALORES ADITADOS: ÓLEO DIESEL S10: R$3,92 passa a ser R$3,99.
GASOLINA COMUM: R$4,85 passa a ser R$4,99.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019
INICIO: 27/12/2019 TÉRMINO: 27/12/2020
PROCESSO DE COMPRAS: 002/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial: 002/2019

OBJETO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA AMPLA – ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ, PARA SEREM ENTREG-
UES PARCELADAMENTE E CONFORME NECESSIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 
2020, CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS – ANEXO I.

RAZÃO SOCIAL/ VALOR ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA no valor global de R$ 35.320,00 (trinta e cinco mil, trezentos 
e vinte reais).

CNPJ: 19.048.174/0001-52

Araxá/MG, 27 de dezembro de 2019.

BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA
Pregoeiro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo de Compra nº: 002/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 002/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA AMPLA – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ, PARA SEREM ENTREGUES PARCELADAMENTE E CONFORME NE-
CESSIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 2020, CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊN-
CIAS – ANEXO I.
Obedecidos todos os procedimentos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, torna-se público o resultado e adjudicação 
da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de Menor Preço Por Item:
EMPRESA VENCEDORA:
• ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA no valor global de R$ 35.320,00 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte reais).
HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.
Registre-se e cumpra-se.
Dê ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Araxá/MG, 27 de dezembro de 2019.

LILIANE MACHADO COSTA VENÂNCIO
Presidente
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Resolução nº. 06, de 12 de fevereiro de 2020.
Dispõe sobre o Edital de Chamamento Público n.º 01/2020, que se refere à seleção pública de projetos das orga-
nizações da sociedade civil de natureza fi lantrópica, dotadas de personalidade jurídica de direito privado sem fi ns 
econômicos ou lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou funcionamento no Município de Araxá-MG, e que 
tenham registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, tendo por objetivo a 
celebração de parceria a ser instrumentalizada mediante Termo de Fomento com a Administração Pública Municipal, 
e convoca os interessados a apresentarem propostas, em conformidade com as disposições normativas a seguir es-
tabelecidas.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA ARAXÁ/MG, no uso de suas atribuições 
legais;
Considerando os dados coletados junto aos órgãos que compõem o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá;
Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei n° 8.069, de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Considerando a Resolução nº 137, de 21 de janeiro de 2010, do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente), alterada pela Resolução n° 194, de 10 de julho de 2017/CONANDA, que regulamenta os 
parâmetros para a criação e funcionamento dos Fundos: Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, inclusive a questão de aplicação de recursos destes últimos para custeio de projetos e programas na área 
da infância e da juventude, a teor dos artigos 15, 17 e 24 da referida Resolução;
Considerando o que dispõe a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agen-
tes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional; 
Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 6.087, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Política Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Considerando as normas da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre 
a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 
fi nalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabeleci-
dos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
defi ne diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e 
altera as Leis nºs 8.429, de 02 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999 (Ementa com redação dada pela 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

desenvolvimento dos seus dispositivos institucionais.
CAPÍTULO IV

DO ESTATUTO SOCIAL
ARTIGO 10 - Para a inscrição da organização da sociedade civil de assistência social ou dos serviços, programas e 
projetos socioassistenciais, deverá constar de forma expressa no Estatuto Social das entidades e organizações de 
assistência social: 
I. Finalidade de assistência social; 
II. Que aplicará suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual “superávit” apurado em suas demonstrações contábeis 
integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III. Que aplicará as subvenções e doações recebidas nas fi nalidades a que estejam vinculadas;
IV. Que não distribuirá a seus associados, dirigentes, de forma direta ou indireta, resultados, dividendos, bonifi cações, 
participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;
V. Que não perceberão seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuner-
ação, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, 
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos e/ou estatutos sociais;
VI. Que destinará em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio social remanescente para entidade e 
organização de assistência social congênere, devendo o estatuto estabelecer que é obrigação da entidade benefi ciada 
possuir inscrição no CMAS, CNAS e, em sua falta, para entidade pública; 
VII. Que a diretoria terá mandato por período determinado, com a possibilidade ou não de sua reeleição, observan-
do-se os princípios constitucionais. 
ARTIGO 11 - Para entidades qualifi cadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP facul-
tar-se-á a remuneração dos diretores, conforme previsão do art. 4º, inciso VI, da Lei Federal nº 9790/99. 
Parágrafo único - Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa 
jurídica qualifi cada nos termos da Lei Federal nº 9790/1999, como OSCIP, registrada no CMAS.

CAPÍTULO V
DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DA ENTIDADE, ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE 

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS
ARTIGO 12 - Os documentos necessários para o encaminhamento do pedido de inscrição no CMAS Araxá são:
I. Requerimento e formulários disponibilizados por meio de site, pelo CMAS Araxá, devidamente preenchidos, datados 
e assinados pelo representante legal da entidade ou organização de assistência social, contendo a sua identifi cação 
de acordo com os Anexos I ou II e conforme previsto no Capítulo I, desta Resolução. 
II. Cópia do estatuto vigente, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, nos termos da lei, com iden-
tifi cação do mesmo cartório, com as devidas alterações, quando houver, demonstrando o cumprimento dos requisitos 
do Art.10 desta Resolução; 
III. Cópia da ata de eleição e posse dos membros da atual diretoria, devidamente averbada no Cartório de Registro Civil 
de Pessoa Jurídica, e do instrumento comprobatório de representação legal, quando for o caso;
IV. Cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ atualizado;
V. Cópia do Alvará de Funcionamento, da Licença Sanitária e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do 
local de atendimento, em consonância com a atuação;
VI. Plano de ação na área da assistência social para o exercício em curso, evidenciando: 
a) Finalidades estatutárias; 
b) Objetivos;
c) Origem dos recursos; 
d) Infraestrutura;
e) Identifi cação de cada serviço, programa e projeto socioassistencial, informando respectivamente: 
1. Público alvo; 
2. Capacidade de atendimento; 
3. Recursos fi nanceiros a serem utilizados;
4. Recursos humanos envolvidos;
5. Abrangência territorial;
6. Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas, em todas as etapas do 
plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento; 
VII. Para entidades e organizações de assistência social, bem como para serviços, programas e projetos socioassis-
tenciais, com mais de um ano de funcionamento, relatório detalhado de atividades desempenhadas no exercício fi scal 
anterior, evidenciando: 
a) Finalidades estatutárias; 
b) Objetivos; 
c) Origem dos recursos; 
d) Infraestrutura;
e) Identifi cação de cada serviço, programa e projeto socioassistencial executado, informando respectivamente:
1. Público alvo;
2. Capacidade de atendimento;
3. Recurso fi nanceiro utilizado;
4. Recursos humanos envolvidos;
5. Abrangência territorial;
6. Demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social fomentou, incentivou e qualifi cou 
a participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas atividades, 
monitoramento e avaliação. 
VIII. Em se tratando de Fundação, a requerente deverá apresentar, além do previsto nos incisos anteriores, os se-
guintes documentos: 
a) Cópia da escritura de sua instituição, devidamente registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou 
ato normativo de sua criação; 
b) Comprovante de aprovação dos estatutos, bem como de suas respectivas alterações, se houver, pelo Ministério 
Público.
ARTIGO 13 - Não obterão inscrição no CMAS Araxá: 
I. As organizações religiosas destinadas a fi ns exclusivamente religiosos; 
II. Os clubes esportivos;
III. Os partidos políticos; 
IV. Os grêmios estudantis;
V. Os fundos de pensão, os sindicatos, as associações, as entidades ou fundações que visam exclusivamente o 
benefício dos seus associados ou funcionários;
VI. Entidades que tenham fi nalidade lucrativa.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO

ARTIGO 14 - Os pedidos de inscrição de entidades e organizações de assistência social e de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais no CMAS Araxá serão formalizados por escrito e protocolados junto à Secretaria Executiva 
do Conselho Municipal de Assistência Social. 
Parágrafo único - O processo de inscrição somente se iniciará com a entrega de toda documentação prevista no artigo 
12 desta Resolução. 
ARTIGO 15 - Protocolado o pedido, a Secretaria Executiva encaminhará o pedido para a Comissão de Análise de 
Pedidos de Inscrição que realizará a análise para encaminhar as informações necessárias para subsidiar o plenário do 
Conselho em sua decisão.
ARTIGO 16 - A Comissão de Análise de Pedidos de Inscrição do CMAS Araxá procederá a análise do pedido e emitirá 
parecer quanto à sua inscrição, o qual será posteriormente apresentado na Reunião Ordinária para aprovação em até 
60 dias corridos, contados da data do protocolo do pedido. 
§ 1º Havendo discordância de integrante da Comissão de Análise de Pedidos de Inscrição com relação ao parecer 
levado à Plenária, este deverá apresentar, na mesma oportunidade, a manifestação discordante.
§ 2º Diante da apresentação do parecer, e antes da votação na Plenária, qualquer conselheiro poderá pedir vistas do 
processo.
§ 3º A Secretaria Executiva garantirá o acesso aos processos de inscrição, sempre que se fi zer necessário, em função 
do exercício do controle social. O acesso aos documentos obedecerá a ordem cronológica da solicitação. 
§ 4º É vedada a retirada do processo da sede do CMAS Araxá; porém, para que todos os Conselheiros possam ter 
acesso, o mesmo poderá ser fotocopiado, sendo que tais fotocópias deverão ser devolvidas à Secretaria Executiva do 

CMAS Araxá ao fi nal da análise. 
§ 5º Em qualquer fase do procedimento de inscrição o CMAS poderá solicitar à entidade solicitante informações, doc-
umentação complementar e/ou adequações no plano de ação.
§ 6º Após deliberação do pedido de inscrição em reunião Plenária a Secretaria Executiva informará a decisão, por meio 
de ofício, à organização da sociedade civil e ao Órgão Gestor da Assistência Social, o qual procederá a inclusão da 
entidade no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social de que trata a Lei nº 12.101/2009. 
ARTIGO 17 - O CMAS Araxá estabelecerá numeração em ordem única e sequencial para a emissão da inscrição das 
organizações da sociedade civil de assistência social, bem como para a inscrição dos serviços, programas e projetos 
socioassistenciais. 
ARTIGO 18 – A decisão concernente ao julgamento dos pedidos de inscrição das organizações da sociedade civil de 
assistência social será publicada, mediante Resolução, no Diário Ofi cial do Município.
ARTIGO 19 - No caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a entidade ou organização de Assistência Social 
deverá ser comunicada ofi cialmente, contendo as devidas justifi cativas de indeferimento, cabendo recurso contra o 
indeferimento, na forma do artigo 31 desta resolução.

CAPÍTULO VII
DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO, VALIDAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

ARTIGO 20 - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social a fi scalização das organizações da sociedade civil 
de Assistência Social e dos respectivos serviços, programas e projetos inscritos, independentemente do recebimento 
ou não de recursos públicos. 
ARTIGO 21 -  É por tempo indeterminado o prazo de validade da inscrição das organizações da sociedade civil de 
Assistência Social, dos serviços, programas e projetos socioassistenciais. 
ARTIGO 22 - Para a manutenção da inscrição da entidade ou organização de assistência social, ou do serviço, pro-
grama ou projeto socioassistencial, deverão ser cumpridas as seguintes formalidades: 
I. Apresentar ao CMAS Araxá qualquer alteração havida no estatuto social, registrada no cartório competente; 
II. Manter atualizados todos os dados cadastrais junto ao CMAS Araxá;
III. Apresentar, no prazo que lhe for consignado, informações e/ou documentos quando solicitados pelo CMAS Araxá.
ARTIGO 23 - As organizações da sociedade civil de Assistência Social deverão apresentar anualmente, até 30 de abril, 
ao CMAS Araxá:
I. Plano de ação do corrente ano, nos termos do inciso VI artigo 12; 
II. Relatório de atividades do ano anterior que evidencie o cumprimento do Plano de ação, destacando informações 
sobre o público atendido e os recursos utilizados, nos termos do inciso VII artigo 12.
Parágrafo único - As instituições que apresentarem a solicitação de inscrição até seis meses antes do período para 
validação estão dispensadas da validação anual no ano subsequente. 
ARTIGO 24 - Cabe ao CMAS Araxá a fi scalização das organizações da sociedade civil nele inscritas, devendo para 
tanto estabelecer Plano de Acompanhamento e Fiscalização das entidades e organizações de assistência social, 
serviços, programas e projetos socioassistenciais inscritos, considerados os critérios defi nidos em normativas e res-
oluções pertinentes. 
Parágrafo Único - O CMAS Araxá poderá solicitar aos órgãos da Administração Pública, aos Conselhos Municipais e 
organizações da sociedade civil informações quanto ao funcionamento da entidade e desenvolvimento de suas ativi-
dades. 
ARTIGO 25 - Em caso de interrupção ou encerramento de serviços, programas e projetos socioassistenciais, a organi-
zação da sociedade civil de Assistência Social deverá comunicar o fato ao CMAS Araxá, apresentando sua motivação, 
as alternativas e as perspectivas de retomada para atendimento aos usuários. 
§ 1º O prazo de interrupção dos serviços, não poderá ultrapassar seis meses, sob pena de cancelamento da inscrição 
da organização da sociedade civil de Assistência Social e/ou dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, 
observado o disposto no § 2º deste artigo. 
§ 2º Cabe ao CMAS Araxá acompanhar, discutir e encaminhar as alternativas para a retomada dos serviços, programas 
e projetos socioassistenciais interrompidos ou encerrados.

CAPÍTULO IX
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO

ARTIGO 26 - O CMAS Araxá poderá cancelar, a qualquer tempo, a inscrição da organização da sociedade civil de as-
sistência social, bem como dos serviços, programas e projetos socioassistenciais que infringirem a legislação vigente, 
em caso de descumprimento dos requisitos legais, assegurando-se às entidades o direito à ampla defesa e ao contra-
ditório, mediante processo próprio, nos termos do art. 31, 32 e 33 desta Resolução. 
ARTIGO 27 - Poderá ter sua inscrição cancelada a organização da sociedade civil de assistência social que:
I. Infringir qualquer disposição desta resolução ou legislação vigente; 
II. Apresentar irregularidade na sua gestão administrativa; 
III. Interromper a prestação dos serviços, programas e projetos socioassistenciais por prazo superior a 6 (seis) meses;
IV. Não cumprir os requisitos elencados no art. 9º desta resolução. 
ARTIGO 28 - O ato de cancelamento deverá ser deliberado em Reunião Plenária Ordinária ou Extraordinária do CMAS 
Araxá, por maioria simples dos Conselheiros.
ARTIGO 29 - O CMAS Araxá notifi cará a entidade acerca do cancelamento de sua inscrição, coletando assinatura de 
seu representante legal a fi m de atestar a ciência do ato.
ARTIGO 30 - Havendo o cancelamento da inscrição, o CMAS Araxá publicará no Diário Ofi cial da Cidade a resolução 
competente contendo a decisão. 
Parágrafo Único - O CMAS Araxá comunicará o cancelamento da inscrição ao Ministério Público na hipótese de iden-
tifi car alguma conduta de dirigentes da entidade que possa confi gurar ato de improbidade administrativa ou qualquer 
ilícito civil ou criminal. 

CAPÍTULO VIII 
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E RECURSO

ARTIGO 31 - Em caso de indeferimento do pedido de inscrição ou cancelamento, a entidade poderá interpor pedido de 
reconsideração por escrito ao CMAS, expondo suas razões, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 
assinatura atestando a ciência do indeferimento. 
§ 1º O pedido de reconsideração deverá ser protocolado na Secretaria Executiva do Conselho. 
§ 2º O prazo para análise do pedido de reconsideração será de até 60 dias corridos da entrega do mesmo, contados da 
data de seu protocolo, podendo ser estendido no caso de solicitação de informações complementares ou necessidade 
de comprovação de adequações solicitadas. 
§ 3º Fica assegurado à entidade o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que 
trata esta Resolução, podendo ser assistida e/ou representada por advogado ou procurador, na forma da lei. 
ARTIGO 32 - A entidade requerente poderá solicitar vistas dos autos ou cópias do processo, mediante requerimento 
dirigido ao Presidente do CMAS Araxá, nos termos da legislação regente. 
§ 1º Na impossibilidade de concessão imediata de vistas ao processo, a Secretaria Executiva do CMAS Araxá agendará 
data para a consulta dos autos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo de que trata o Art. 16, caput,  desta Resolução será suspenso, ou seja, 
o lapso temporal entre a data do pedido de vistas e a data agendada para consulta dos autos não será computado. 
ARTIGO 33 - Mantido o indeferimento ou cancelamento, poderá a entidade apresentar recurso ao Conselho Estadual 
de Assistência Social – CEAS/MG.
Parágrafo único - O recurso contra a decisão do CMAS Araxá terá efeito meramente devolutivo.
ARTIGO 34 - Após a decisão fi nal do recurso interposto, mantido o cancelamento da inscrição, o CMAS Araxá deverá 
encaminhar cópia do ato e os respectivos documentos ao órgão gestor para providências cabíveis junto ao Cadastro 
Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social, bem como para fi ns de arquivamento e controle.
Parágrafo Único - O cancelamento da inscrição não impedirá que a entidade ingresse com novo requerimento, desde 
que atenda aos critérios desta Resolução.
CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
ARTIGO 35 - Os casos omissos ou divergências na interpretação desta Resolução serão resolvidos pela Plenária do 
CMAS.
ARTIGO 36 - Revogam-se as disposições em contrário.
ARTIGO 37 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Áureo Alencar Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

CMAS
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Lei nº 13.204, de 14/12/2015);
Considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº 2.229/2016, que regulamenta, em âmbito local, o regime jurídico 
das parcerias voluntárias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela 
Lei Federal n.º 13.019/2014; 
Considerando a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência 
na aplicação dos recursos públicos, devendo obedecer aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoali-
dade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da efi ciência e da efi cácia;
RESOLVE:
Art. 1º. Torna público que se encontram abertas as inscrições de projetos pelas organizações da sociedade civil de 
natureza fi lantrópica, dotadas de personalidade jurídica de direito privado sem fi ns econômicos ou lucrativos, regu-
larmente constituídas, com sede ou funcionamento no Município de Araxá-MG, e que tenham registro no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, os quais serão custeados mediante  repasse fi nanceiro 
no valor de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA, de acordo com os parâmetros normativos estabelecidos no Edital de Chamamento Público n.º 
01/2020, que segue anexo. 
Art. 2º. Abre-se o prazo de 30 (trinta) dias para a inscrição dos projetos e respectivos planos de trabalho das organi-
zações da sociedade civil visando à captação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente - FMDCA, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação desta Resolução e do Edital n.º 
01/2020, com início em 26/02/2020 e término em 26/03/2020, devendo os mesmos ser inscritos mediante protocolo no 
Centro de Apoio aos Conselhos, situado à Rua Lázaro Ribeiro da Silva nº 105, Bairro São Cristóvão, Araxá –MG, de 
08h00min às 17h00min.
Art. 3º. É vedada a utilização dos recursos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA para 
despesas que não se identifi quem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços, determinados pela lei 
que o instituiu (Lei municipal n.º 6087/2011), exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas 
em lei. 
Art. 4º. Os representantes das organizações da sociedade civil proponentes não poderão integrar a Comissão de 
Seleção do CMDCA que analisará os projetos apresentados pelas mesmas, bem como qualquer conselheiro que 
tenha, nos últimos cinco anos, mantido relação jurídica com qualquer uma das entidades participantes deste processo 
de Chamamento Público, em conformidade com o que dispõe o artigo 27, § 2º da Lei n.º 13.019/2014 
Art. 5º. O fi nanciamento de projetos pelo estará condicionado à disponibilidade fi nanceira dos recursos em conta do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, conforme o que estabelecem as normas previs-
tas na Lei n.º 4.320/1964 e na Lei Complementar 101/2000. 
Art. 6º. As ações do projeto deverão ser executadas em até 12 meses, contados a partir da vigência do respectivo 
instrumento de parceria celebrado, podendo o referido prazo ser prorrogado nos termos da Lei n.º 13.019/2014.
Art. 7º. Os planos de trabalho apresentados serão avaliados pela Comissão de Seleção do CMDCA formada com esta 
fi nalidade, cuja deliberação em parecer será posteriormente submetida ao plenário do colegiado para julgamento, de 
acordo com as normas da Lei n.º 13.019/2014, do Decreto Municipal n.º 2.229/2016 e do Edital n.º 01/2020.
Art. 8º - Desde que observados os parâmetros normativos previstos no presente instrumento convocatório, serão 
selecionados projetos cujas atividades e fi nalidades específi cas sejam voltadas à criança e ao adolescente, as quais 
devem estar previstas no estatuto social da organização proponente e se relacionar diretamente com as ações propos-
tas no plano de trabalho do projeto, a serem fi nanciadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – FMDCA. As propostas apresentadas, obrigatoriamente, deverão ter por objeto o desenvolvimento de 
atividades ou ações dentro das seguintes modalidades: 
I- de atendimento: a ação que atua intervindo diretamente junto à criança, adolescente e/ou família, num dos regimes 
de atendimento previstos no artigo 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
II- de assessoramento: ação que atua indiretamente com a criança, o adolescente e a família ou seus direitos espe-
ciais, abrangendo a orientação, assessoramento e consultoria, ou estímulo e promoção de ação em rede a organi-
zações de atendimento; 
III-  de defesa e garantia de direitos: ação relativa a educação, movimentos sociais, prestação de serviços de orien-
tação e defesa jurídica e extrajudicial dos direitos da criança e do adolescente. 
Art. 9º - Os projetos inscritos pelas organizações da sociedade civil deverão, necessariamente, contemplar as ações 
previstas nos eixos temáticos especifi cados no Edital.  
Art. 10 -  Os casos omissos serão resolvidos em Plenária do CMDCA convocada especialmente para apreciação dos 
mesmos.
Art. 11 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 12 de fevereiro de 2020.

_________________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– FMDCA/CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA Araxá/MG, com fundamento nas com-
petências conferidas pela Lei Municipal n.º 6087/2011, torna público a abertura de Edital de Chamamento Público para 
seleção pública de projetos das organizações da sociedade civil de natureza fi lantrópica, dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado sem fi ns econômicos ou lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou funcionamento 
no Município de Araxá-MG, e que tenham registro neste Conselho, objetivando a celebração de parceria a ser instru-
mentalizada mediante Termo de Fomento com a Administração Pública Municipal, e convoca os interessados a apre-
sentarem propostas, nos termos e condições estabelecidos neste instrumento.
1. DO OBJETO
1.1- Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público a seleção de projetos de organizações da sociedade civil, 
sem fi ns lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou instalações no Município de Araxá-MG, em regime de 
parceria para a consecução de fi nalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos 
do – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, no valor global de até R$ 5.000.000, 000 
(cinco milhões de reais) a ser liberado no âmbito da presente seleção mediante aprovação de projetos pelo plenário do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e instrumentalizado por celebração de Termo de Fomen-
to com a Administração Pública Municipal, visando exclusivamente ao atendimento de crianças e adolescentes, nos 
termos do artigo 2º da Lei n.º 8.069/1990, em ações complementares nas seguintes áreas, tendo por eixos temáticos 
e ações prioritárias:
1.1.1-DIRETRIZ 01 – R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos reais)
AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO, tendo por eixos temáticos e ações 
prioritárias:
Eixo 01 – Projetos que promovam a qualifi cação e a inserção do adolescente de 14 anos a 18 anos incompletos no 
ato da inscrição, no mercado de trabalho priorizando o atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas e/ou em acolhimento institucional. 
Eixo 02 – Projetos que visam a formação para o trabalho, a capacitação e a qualifi cação e estimulem o desenvolvi-
mento e empoderamento do adolescente, tornando-os aptos ao planejamento e execução de ações de impacto social 
relacionados à sustentabilidade humana, social, cultural e ambiental. 
Eixo 03 – Projetos que fortaleçam o acesso de adolescentes em medidas socioeducativas e em acolhimento institucio-
nal ao Programa de Aprendizagem conforme lei vigente. 
Eixo 04 – Projetos que viabilizem a formação na metodologia da Justiça Restaurativa para educadores e demais atores 
do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando a constituição de círculos restaurativos e que propiciem práticas 
restaurativas em ambiente escolar com incidência de confl itos promovendo cultura de paz. 
1.1.2- DIRETRIZ 02 – R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)
AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE, CULTURA E LAZER, tendo por eixos 
temáticos e ações prioritárias:
Eixo 01 – Projetos que promovam a inclusão de crianças e adolescentes em atividades culturais, esportivas, recre-
ativas e de lazer, priorizando adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, com foco na diminuição da 
evasão escolar e complemento ao ensino regular.
Eixo 02 – Projetos que ofereçam atividades de esportes, cultura e lazer para crianças e adolescentes defi cientes por 
meio de estímulo psicossocial e motor. 
Eixo 03 – Projetos que viabilizem auxílio, apoio e orientação às famílias de crianças e adolescentes em acolhimento 
institucional, que estimulem e provoquem ações para o desacolhimento na garantia ao direito da convivência familiar. 
Eixo 04 – Projetos que estimulem o protagonismo social entre crianças e adolescentes em sua comunidade baseadas 
na perspectiva preventiva do uso de drogas. 
Eixo 05 – Projetos que considerem a situação do adolescente no uso das drogas, para que os mesmos possam ser 
tratados dentro da política de redução de danos. 
Eixo 06 – Projetos que visem o fortalecimento de vínculos familiares de crianças e adolescentes usuárias de álcool e 
outras drogas. 
1.1.3- DIRETRIZ 03 – R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DA SAÚDE, tendo por eixos temáticos e ações prioritárias:
Eixo 01 – Projetos que contribuam para garantia da assistência qualifi cada para crianças e adolescentes defi cientes 
intelectuais, físicas e/ou múltiplas e com transtornos. 
Eixo 02 – Projetos que trabalhem o planejamento familiar, educação sexual, prevenção de infecções sexualmente 
transmissíveis (IST´s)/HIV/Aids, prevenção da gravidez na adolescência, com a promoção do desenvolvimento da 
sexualidade saudável e responsável, que tratem da diversidade sexual e de gênero. 
Eixo 03 – Projetos que contribuam para o desenvolvimento global de crianças na primeira infância, considerando os 
aspectos motores, cognitivos e psicossociais, contemplando a orientação familiar.   
1.1.4-DIRETRIZ 04 – R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, tendo por eixos temáticos e ações 
prioritárias:
Eixo 01 – Projetos que visem a capacitação de profi ssionais que atuem na rede de proteção de crianças e adoles-
centes, conforme a Lei nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 2229/2016, e demais normas correlacionadas.
Eixo 02 – Projetos de capacitação da rede, visando a implantação dos programas de apadrinhamento afetivo e família 
acolhedora. 
Eixo 03 – Projetos que visem a capacitação com a abordagem em TBRI (Trust Based Relational Intervention – Inter-

venção Relacional com Base na Confi ança), e formação continuada para os profi ssionais que atuam nas Casas de 
Acolhimentos.
Eixo 04 – Projetos que visem a promoção de capacitações para os operadores do Sistema de Garantias de Direitos.
1.2- Cada Organização da Sociedade Civil proponente poderá apresentar apenas um projeto por cada diretriz no âm-
bito deste edital, podendo a entidade proponente apresentar até 02 (dois) projetos na seleção aberta por este Edital.   
1.3- A organização proponente deverá indicar no projeto qual diretriz e quais eixos o projeto tem por objeto, sob pena 
de desclassifi cação, conforme o disposto no item 6.5, “d”. 
1.4- Caso a proposta de parceria apresentada pela organização da sociedade civil tenha como usuários do serviço 
oferecido os alunos da rede pública de Educação, e cujas atividades desenvolvidas estejam relacionadas ao período 
escolar, o período de execução do projeto deverá coincidir com o do calendário escolar.
02. DOS RECURSOS E DAS DESPESAS 
 2.1- Os recursos solicitados serão fi nanciados de forma integral com recursos do FMDCA mediante aprovação ofi cial 
dos planos de trabalho apresentados pelas organizações da sociedade civil proponentes pela plenária do CMDCA, em 
consonância com o parecer da Comissão de Seleção designada, cujo resultado será publicado em Resolução. 
2.2- O valor máximo dos recursos fi nanceiros aprovados para utilização em projetos selecionados no âmbito deste 
edital totalizará R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, consignando-se, desde já, que o CMDCA não se vincula à obrigação de distribuir a totalidade dos recur-
sos alocados neste edital, e que somente serão contemplados os projetos classifi cados no processo de seleção até o 
limite do valor global aprovado pelo plenário do CMDCA, no montante acima referido.  
2.3 – A aprovação dos projetos não implica, necessariamente, a aprovação dos valores pleiteados, cabendo à Comissão 
de Seleção avaliar o valor adequado do ponto de vista da exequibilidade da proposta e do interesse público, segundo 
critérios de conveniência e oportunidade, observando-se os critérios de avaliação previstos neste edital.     
2.4- O apoio fi nanceiro tem caráter não reembolsável, o que signifi ca que a organização proponente não precisará 
restituir os recursos ao FMDCA, desde que comprove a sua correta total aplicação na execução do projeto aprovado 
pelo CMDCA.
2.5- Caso a organização proponente não comprove a aplicação integral dos recursos de acordo com o plano de tra-
balho aprovado, deverá devolver os recursos recebidos e não utilizados, de forma proporcional, corrigidos monetari-
amente, aplicando-se a variação da taxa de referência (TR), desde a data do recebimento dos recursos até a data do 
efetivo pagamento.
2.6- As organizações da sociedade civil que tenham seus projetos selecionados no âmbito do presente Edital poderão 
custear com os recursos do FMDCA as seguintes despesas:
a) remuneração dos empregados e respectivos encargos trabalhistas, desde que estejam contratados para desem-
penho de funções inerentes à execução do plano de trabalho apresentado ao CMDCA, inclusive de pessoal próprio da 
organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de im-
postos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 
b) custos indiretos do projeto, tais como despesas com internet, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuner-
ação de serviços contábeis, seja qual for sua proporção em relação ao valor da parceria.
c) Aquisições de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e dos serviços de ade-
quação do espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais e que estejam 
previstos no plano de trabalho aprovado, com sua respectiva estimativa de custos, observando-se, em qualquer caso, 
o que dispõe o artigo 42, X, da Lei n.º 13.019/2014, acerca da destinação dos bens permanentes adquiridos com os 
recursos públicos repassados e que estejam remanescentes após a extinção da parceria. 
2.7- O pagamento de despesas com equipe de trabalho contratada para a execução das atividades do plano de tra-
balho, somente será aprovado na prestação de contas quando demonstrado pela organização da sociedade civil que 
tais valores:
a – correspondem às atividades previstas e aprovadas no plano de trabalho;
b-  correspondem à qualifi cação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada; 
c - sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria; 
d - sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho. 
2.7.1- Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a OSC deverá informar 
a memória de cálculo do rateio da despesa para fi ns de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição 
de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 
2.7.2- O pagamento das verbas rescisórias com recursos da parceria será proporcional ao período de atuação do 
profi ssional na execução das ações previstas no plano de trabalho.
2.8- Os recursos pertinentes à execução dos instrumentos de parceria a serem celebrados entre a Administração 
Municipal e as organizações da sociedade civil contempladas no âmbito do presente edital, serão liberados pelo orde-
nador de despesas responsável no curso da vigência da parceria, em conformidade com o cronograma de desembolso 
aprovado, ou segundo a disponibilidade de recursos em conta do FMDCA, observando-se o que dispõem os artigos 51 
a 54 do Decreto Municipal n.º 2.229/2016.    
2.9- As ações do projeto deverão ser executadas em até 12 meses, contados a partir do início da vigência do instru-
mento jurídico da parceria celebrada, podendo o referido prazo ser prorrogado por Resolução do CMDCA, a requeri-
mento do interessado, na forma da Lei n.º 13.019/2014 e do Decreto Municipal n.º 2.229/2016.
3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1- As Organizações da Sociedade Civil proponentes deverão estar devidamente cadastradas no CMDCA, com regis-
tros e demais documentos requeridos no cadastro atualizados, sendo permitida a captação de recursos somente para 
as Organizações da Sociedade Civil com registro neste Conselho.
3.2- Somente poderão participar da presente seleção as organizações da sociedade civil dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos ou lucrativos, que não distribua entre seus sócios ou associados, con-
selheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos 
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos me-
diante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução de seu respectivo objeto social, 
de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou de reserva, as quais devem estar registradas 
validamente neste Conselho. 
3.3- A inscrição dos projetos pelas organizações da sociedade civil de que trata o item 4.2 será gratuita e o ato da 
inscrição pressupõe a concordância da organização proponente com todos os termos deste edital.
3.4- A inscrição deverá ser realizada junto à Secretaria do CMDCA no Centro de Apoio aos Conselhos Municipais, 
situado à Rua Lázaro Ribeiro da Silva, nº 105, Bairro São Cristóvão, Araxá – MG, de 08h00m às 17h00m, no prazo de 
30 dias corridos, contados a partir de 26 de fevereiro de 2.020, não sendo aceitas pelo CMDCA inscrições de projetos 
fora deste prazo.
3.5- Além do preenchimento do formulário de inscrição, a organização proponente deverá, ainda, encaminhar a toda a 
documentação exigida no item 3.9 em duas vias de igual teor para protocolo junto à Secretaria do CMDCA. 
3.6- O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, o julgamento, a homologação e a divulgação dos 
resultados por meio de divulgação ofi cial.
3.7- A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classifi catório.
3.8- As propostas serão classifi cadas e julgadas de acordo com os critérios estabelecidos neste edital. 
3.8.1-Será eliminada da seleção a OSC cuja proposta de plano de trabalho esteja em desacordo com os termos do 
edital.
3.9- A proposta da organização da sociedade civil proponente deverá ser apresentada e protocolada junto à Secretaria 
do CMDCA mediante ofício de encaminhamento do projeto, com 02 (duas) cópias, sendo uma via anexada ao Plano 
de Trabalho, juntamente com os documentos discriminados abaixo, dentro de 01 (um) envelope lacrado, devidamente 
identifi cado com o nome da entidade e do projeto apresentado, devendo a proponente enviar cópias digitalizadas 
de todo o conteúdo do envelope em formato de arquivo PDF para o endereço eletrônico “projetosconselhos@araxa.
mg.gov.br”, em conformidade com as instruções constantes deste Edital de Chamamento Público, contendo:
I- Cópia do Estatuto Social vigente, com as alterações previstas pela Lei 13.019/2014;
II - Ata de eleição dos membros do órgão de direção da organização proponente (diretoria, presidência etc.), registrada 
em Cartório;
III - Atestado de inscrição e funcionamento da organização da sociedade civil proponente junto ao CMDCA, expedido 
pelo mesmo;
IV- Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço cadastrado em seu 
CNPJ, e, caso desenvolva suas atividades e/ou pretenda desenvolver o projeto apresentado em um espaço alugado 
ou cedido, deverá apresentar documento comprobatório do ato jurídico pertinente;
V- Documento que comprove parceria com órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou outras organizações da 
sociedade civil quando a execução do projeto apresentado envolva uso de equipamentos e espaços pertencentes a 
terceiros; 
VI - Plano de trabalho, em conformidade com o art. 18 do Decreto Municipal n.º 2.229/2016 e as normas do presente 
edital, o qual deverá observar o seguinte: 
a) deverá ser obrigatoriamente encadernado, com suas páginas numeradas e rubricadas, em documento único, com 
capa identifi cando a organização proponente e referência ao período de execução do projeto, e todas as páginas de-
verão estar com visto do dirigente da OSC proponente, exceto a página fi nal, que deverá ser assinada; 
b) dados cadastrais da OSC, de seu (s) representante (s) legal (ais) e do responsável técnico pelo projeto ou pela 
atividade abrangidos pela parceria; 
c) apresentação e histórico da OSC, contendo breve resumo da sua área de atuação;
d) descrição clara do objeto da parceria;
e) identifi cação do público alvo;
f) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado seu nexo com as atividades propostas, 
com o projeto e com as metas a serem atingidas;
g) prazo para execução do objeto da parceria, contendo cronograma de execução física da proposta, demonstrando o 
período de realização de cada atividade/ação propostas;
h) referência ao valor global para a execução do objeto;
i) descrição do objetivo geral e dos objetivos específi cos da parceria, incluindo notas explicativas (se houver), ordena-
das conforme citação no plano de trabalho;
j)  descrição dos resultados que se pretende alcançar com a parceria;
k) descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, com respectivo plano de aplicação dos recursos; 
l) defi nição dos indicadores e dos meios de verifi cação a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas e 
avaliação dos resultados;
m) ações a serem executadas para o alcance das metas, dos objetivos e dos resultados da parceria;
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n) prazo para a execução de cada ação e para o cumprimento das metas; 
o) forma de execução das ações, identifi cando a metodologia a ser aplicada;
p) método de monitoramento e controle das ações a serem executadas; 
q) estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo os custos indiretos necessários à execução do objeto a ser 
pactuado;
r) cronograma de desembolso em consonância com as metas e ações a serem executadas;
s) comprovação de que a estimativa das despesas de que trata o item “q” deverá incluir os elementos indicativos da 
mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras par-
cerias da mesma natureza, tais como 03 (três) cotações, tabelas de preços de associações profi ssionais, publicações 
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público, sendo admissível a dispensa deste 
procedimento nas seguintes hipóteses: 
s.1) quando se tratar de profi ssional ou empresa que seja prestador regular de serviços para a OSC, desde que previs-
to no plano de trabalho e que o valor do contrato seja compatível com os preços praticados pelo mercado; 
s.2) quando não existir pluralidade de opções no mercado local ou em razão da natureza singular do objeto, mediante 
justifi cativa e comprovação de tais situações;
s.3) nas compras eventuais de gêneros perecíveis, realizada com base no preço do dia.
t) relatório de capacidade técnica operacional, demonstrando experiências anteriores contendo ações realizadas, obje-
tivos propostos e resultados alcançados na área em que se propõe o plano de trabalho com defi nição clara de público 
com pelo menos 10 fotos, para fi ns do disposto no artigo 32 do Decreto Municipal n.º 2229/2016;
 u) a OSC detentora do Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social - CEBAS deverá apresentá-lo para 
fi ns de comprovação do benefício de isenção da cota patronal do INSS.
VI -  Declaração assinada pelo dirigente ou representante legal da proponente de que esta atende aos seguintes req-
uisitos:
a) que está regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, e quando tratar-se de so-
ciedade cooperativa, certidão simplifi cada emitida por Junta Comercial estadual; 
b) que possui tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ nos termos da alínea “a”, do 
inciso V, do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, devendo comprovar tal condição por certidão impressa;  
c) que nenhum dos dirigentes da OSC é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade 
integrante da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até segundo grau, sendo considerados:
1. membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
2. membros do Poder Legislativo: Vereadores;
3. membros do Poder Judiciário: Juízes de Direito e Desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. 
4. membros do Ministério Público: Promotores e Procuradores de Justiça.   
d) possui experiência prévia, com efetividade, na execução do objeto da parceria ou de natureza semelhante, nos 
termos da alínea “b”, do inciso V, do art. 33, da Lei Federal n.º 13.019/2014 e alterações;
e) que possui instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e segurança, quando necessárias 
para realização do objeto, e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades propostas no pro-
jeto, nos termos alínea “c”, do inciso V, do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, ou previsão de contratar 
ou adquirir com recursos da parceria.
3.10 - Deverá constar na declaração de que trata o inciso VI, “d”, do item 3.9 o tempo de experiência prévia com efe-
tividade na execução do objeto da parceria ou em atividades de natureza semelhante no desenvolvimento de outros 
projetos, o que será considerado para fi ns de critério de julgamento da proposta, na forma do item 6 deste Edital.
3.11- A capacidade técnica e operacional da OSC, de que trata a alínea “e”, inciso VI do item 3.9, independe da ca-
pacidade já instalada, admitida a contratação de profi ssionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de 
serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto.
3.12- A execução dos projetos custeados com recursos do FMDCA deverá se limitar ao território do município de Araxá-
MG, motivo pelo qual somente serão analisados pela Comissão de Seleção os projetos apresentados por organizações 
da sociedade civil sediadas ou com funcionamento e atendimentos de usuários do município de Araxá-MG, inscritas no 
CMDCA, limitando-se a execução do objeto proposto no plano de trabalho ao território municipal.  
3.13- Caso se verifi que a ausência ou irregularidade na documentação exigida no item 3.9, a Comissão de Análise 
e Seleção de Projetos, na abertura do envelope, poderá conceder um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para que a 
organização da sociedade civil regularize a documentação exigida no certame.  
4.VEDAÇÕES LEGAIS
4.1- Os recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE são de natureza públi-
ca, e são regidos pelo mesmo regramento normativo concernente à gestão dos recursos públicos em geral, estando 
sujeitos, portanto, à incidência das Leis Federais n° 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), Lei nº 8.429/92 
(Improbidade Administrativa), Lei n° 8.666/93 (Licitações e Contratos), Lei Complementar n° 101/100 (Responsabili-
dade Fiscal) e Lei 13.019/2014 (Regime Jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil), sendo, destarte, vedada a participação de Organização da Sociedade Civil que tenha como dirigente 
pessoa:
4.1.1- Cujas contas relativas às parcerias anteriormente celebradas com a Administração Pública tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos.
4.1.2- Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo púbico efetivo, cargo em comissão ou 
função de confi ança, enquanto durar a inabilitação.
4.1.3- Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e 
III do art. 12, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
4.2- É vedada a participação de Organização da Sociedade Civil cujo dirigente seja membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respec-
tivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, 
sendo considerados:
a) membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
b) membros do Poder Legislativo: Vereadores;
c) membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores).
4.3- É vedada a contratação ou remuneração pela organização da sociedade civil cujo projeto seja selecionado no âm-
bito do presente edital, com os recursos vinculados à parceria, de servidor ou empregado público, exceto daqueles que 
exerçam cargo ou emprego de professor na rede pública ou cargos ou empregos privativos de profi ssionais da área de 
saúde, com profi ssões regulamentadas, em órgãos ou entidades da Administração direta e indireta de qualquer ente da 
federação, e desde que haja compatibilidade de horários entre o cargo ou emprego público exercido e a carga horária 
de trabalho no projeto, ou, caso se trate de prestador de serviços como pessoa física ou jurídica, tal atividade não seja 
realizada durante sua jornada de trabalho na Administração Pública, observando-se, em todo caso, as disposições da 
Lei Municipal n.º 7.322, de 12 de março de 2019.              
4.4- É vedada a contratação ou remuneração pela organização da sociedade civil cujo projeto seja selecionado no 
âmbito do presente edital, com os recursos vinculados à parceria, de servidor público que esteja investido em cargo 
em comissão ou função de confi ança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 
4.5-  É vedada a contratação ou remuneração pela organização da sociedade civil cujo projeto seja selecionado no 
âmbito do presente edital, com os recursos vinculados à parceria, de servidor ou empregado público que integre, na 
Administração Municipal, comissão de seleção ou comissão de monitoramento e avaliação de projetos.
4.6- É vedado o uso do recurso para despesas que não se identifi quem diretamente com o objeto deste edital. 
4.7- É vedado o pagamento de funcionários ou prestadores de serviços que não estejam diretamente ligados às ações 
do projeto.
4.8- É vedado o pagamento mediante recibos simples ou documentos sem valor fi scal ou contábil.
4.9- É vedado o fi nanciamento das políticas públicas sociais básicas em caráter continuado que já disponham de fundo 
específi co nos termos defi nidos pela legislação pertinente.
4.10- Não serão admitidos no presente processo seletivo projetos de organizações da sociedade civil que estejam 
inadimplentes com as prestações de contas perante a Administração Municipal referentes às parcerias celebradas em 
exercícios fi nanceiros anteriores, nos termos da Lei n.º 13.019/2014. 
4.11 - As compras e contratações pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso dos recursos da parceria, 
considerarão as práticas de mercado e observarão os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, e 
deverão ser realizadas mediante cotações de preços e pesquisas realizadas para as compras e contratações, com 
cópias dos documentos comprobatórios para fi ns de prestação de contas da execução da parceria, observando-se o 
que dispõe o artigo 55 do Decreto Municipal 2.229/2016.  
4.12 - A infração às vedações e impedimentos previstos no presente edital sujeita o infrator às sanções administra-
tivas previstas na Lei n.º 13.019/2014 e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016, ainda que sejam apuradas no curso 
da vigência do instrumento de parceria celebrado, sem prejuízo de sanções judiciais de natureza cível ou criminal, a 
serem requeridas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, pela Procuradoria do Município ou pelo órgão 
competente do Ministério Público. 
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
5.1- As propostas de parceria apresentadas pelas organizações da sociedade civil serão avaliadas por uma Comissão 
de seleção de projetos constituída por membros do CMDCA, que será formada por membros governamentais e não 
governamentais, sendo que pelo menos um integrante será necessariamente servidor público ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente na Administração Pública Municipal, conforme estabelece o artigo 25, § 1º, do De-
creto Municipal nº 2.229/2016, a qual emitirá parecer de acordo com os critérios de análise constantes no Edital de 
Chamamento Público nº 01/2020 e na legislação referida, que será submetido à plenária do colegiado para julgamento 
fi nal, sem prejuízo da observância da legislação nacional, estadual e municipal de regência da política da criança e do 
adolescente.
5.2- A Comissão de Seleção se reunirá na sede do CMDCA e avaliará os projetos apresentados e inscritos no processo 
de Chamamento Público, emitindo em seguida seu respectivo parecer, pelo qual deliberará acerca da aprovação ou 
reprovação dos projetos apresentados e seus respectivos valores, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do término do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste edital, previsto no artigo 2º da Resolução n.º 06/2020/
CMDCA.
5.3- No trabalho de avaliação das propostas, a Comissão de Seleção poderá, a seu critério, realizar diligências visando 
a obtenção de esclarecimentos que a auxiliem na sua tomada de decisão, devendo as organizações e associações 
proponentes franquear o acesso às suas instalações e às informações do projeto.
5.4- As deliberações da Comissão de Seleção serão sempre tomadas por maioria simples, independentemente de 

observância de paridade entre as representações governamental e não-governamental.
5.5- Fica impedida de participar da Comissão de Seleção dos projetos pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha man-
tido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil participantes do chamamento público. 
5.6 – Concluídos os trabalhos de avaliação, a deliberação da Comissão de Seleção, manifestada em parecer escrito, 
será submetida à aprovação ou reprovação do plenário do colegiado, o qual decidirá na forma de resultado preliminar, 
em conformidade com o item 7 deste edital.
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
6.1- Após a verifi cação da documentação especifi cada no item 3.9 deste edital, os projetos apresentados que estejam 
em conformidade com os parâmetros exigidos serão analisados pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, 
conforme os critérios de julgamento descritos na tabela a seguir:
I. Adequação;
II. Consistência e coerência; 
III. Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos de crianças e adolescentes – SGD;
IV. Exequibilidade;
V. Relevância e impacto social;
VI. Atendimento exclusivo ao público prioritário.
VII- Tempo de experiência prévia com efetividade na execução do objeto da parceria ou em atividades de natureza 
semelhante no desenvolvimento de outros projetos, cujo acesso dos usuários seja gratuito às crianças e adolescentes 
socialmente vulneráveis.

I. ADEQUAÇÃO
Item Pontuação Nota

Proposta em consonância com o programa/regime de atendimento inscrito no Conselho Municipal dos Dire-
itos da Criança e do Adolescente –  CMDCA/ARAXÁ. 0 a 10 pontos

Adequação da proposta aos objetivos deste edital. 0 a 05 pontos
II. CONSISTÊNCIA E COERÊNCIA

Item Pontuação Nota
Descrição da realidade do território e o nexo entre esta realidade e a ação proposta pelo projeto. 0 a 10 pontos
Metas a serem alcançadas e indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução 
das ações. 0 a 05 pontos

Esclarecimento, de forma clara e bem  defi nida, de como as ações serão executadas, incluindo os procedi-
mentos, instrumentos necessários e os detalhes técnicos para a sua execução. 0 a 05 pontos

Caracteriza o público alvo de forma quantitativa e qualitativa. 0 a 05 pontos
III. ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SGD

Item Pontuação Nota
Apresenta perspectiva de atuação intersetorial, articulando e integrando ações com as políticas setoriais 
como a cultura, esporte e lazer, educação, trabalho e aprendizagem, saúde, educação, assistência social, 
dentre outras, com a rede local e com os órgãos de defesa de direitos.

0 a 10 pontos

IV. EXEQUIBILIDADE
Item Pontuação Nota

A proposta demonstra capacidade técnica operacional da proponente com recursos humanos e materiais 
compativeis com a execução do objeto e alcance das metas apresentadas. 0 a 10 pontos

O plano de aplicação discrimina todos os recursos necessários para a execução da proposta e o custo médio 
de cada um deles, em consonância com as metas apresentadas. 0 a 10 pontos

V. RELEVÂNCIA E IMPACTO SOCIAL
Item Pontuação Nota

Benefícios gerados ao público diretamente ou indiretamente envolvido, à comunidade ou território de atu-
ação. 0 a 10 pontos

Potencial para transformação e superação das situações de vulnerabilidade e risco social, de acordo com a 
descrição da realidade apresentada. 0 a 10 pontos

VI. ATENDIMENTO EXCLUSIVO AO PÚBLICO PRIORITÁRIO
Item Pontuação Nota

Atendimento a crianças e adolescentes em trajetória de rua; atendimento a crianças e adolescentes er-
radicados do trabalho infanto-juvenil; atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e/ou 
exploração sexual; atendimento as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional; atendi-
mento a criança e adolescente LGBTI; atendimento a crianças e adolescentes com sofrimento mental; aten-
dimento a crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas; atendimento direcionado as famílias 
de crianças e adolescente em situação de risco; combate à violência contra crianças e adolescentes negros; 
combate à violência de gênero contra crianças e adolescentes; crianças e adolescentes com defi ciência.

0 a 05 pontos

Tempo de experiência prévia com efetividade na execução do objeto da parceria ou em atividades de nature-
za semelhante no desenvolvimento de outros projetos, cujo acesso dos usuários seja gratuito às crianças e 
adolescentes socialmente vulneráveis.

0 a 05 pontos

Somatória da pontuação de cada critério 100 pontos

6.2 - A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classifi catório.
6.3 - Cada um dos 06 (seis) critérios de avaliação constantes da tabela acima serão avaliados e pontuados pela 
Comissão de Seleção.
6.4 - Serão classifi cadas apenas as propostas que obtiveram pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
6.5 - Serão automaticamente desclassifi cadas do processo seletivo as propostas que se enquadrarem em qualquer 
das situações a seguir explicitadas:
a. Obtiverem pontuação inferior a 60 (sessenta) pontos;
b. Apresentarem propostas fora do prazo previsto no edital; 
c. Apresentarem propostas que não se enquadrem em nenhuma das diretrizes propostos no edital;
d. Apresentarem propostas sem indicar claramente qual diretriz e quais eixos serão desenvolvidos na execução do 
projeto.
e. Apresentarem propostas que não apresentem os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das 
metas;
f. Apresentarem propostas que não indiquem um quadro de recursos humanos claro e defi nido para realização da 
parceria com breve descrição do papel de cada profi ssional alocado;
g. Apresentarem propostas que não apresentam a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade 
ou o projeto proposto;
h. Apresentarem propostas que não se enquadrem nos fi ns estatutários da OSC;
6.6- A Comissão de Seleção poderá promover, solicitar e propor adequações aos projetos durante o prazo do processo 
de seleção e classifi cação, nos seguintes termos:
a. Propor ou recomendar readequações no plano de trabalho de modo a potencializar e/ou maximizar os resultados 
pretendidos.
b. Propor ou recomendar readequações fi nanceiras no plano de trabalho de modo que contribua para a consonância 
entre as ações/atividades propostas e os recursos fi nanceiros solicitados.
c. Propor ou recomendar readequações a qualquer título que possam contribuir para garantia do uso efi ciente dos 
recursos públicos com foco no benefi ciário fi nal.
6.7- Havendo empate na classifi cação das propostas, a Comissão de Seleção deverá observar os seguintes critérios 
para fi ns de desempate:
a. será escolhida prioritariamente a proposta que tenha maior pontuação obtida na somatória dos critérios de julga-
mento I, II e V da tabela acima;
b. persistindo o empate, será realizado sorteio público pela Comissão de Seleção, na sede do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/ARAXÁ, em data a ser divulgada no Diário Ofi cial do Município 
– DOMA.
6.8 - A comissão de Seleção poderá promover visita técnica à organização da sociedade civil proponente ou em locais 
onde serão desenvolvidas as atividades do plano de trabalho com objetivo de esclarecer dúvidas acerca da proposta, 
contribuindo para a emissão do parecer técnico que defi nirá a ordem de classifi cação do projeto.
6.9- Após a atribuição de pontuação pela Comissão de Seleção a cada um dos projetos apresentados pelas organi-
zações da sociedade civil, esta deverá elaborar parecer justifi cando as notas atribuídas a cada proposta e a respectiva 
lista classifi catória das mesmas, os quais serão apresentados ao plenário do CMDCA. 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1- Compete ao plenário do CMDCA aprovar resultado preliminar do presente processo de Chamamento Público, 
mediante votação aberta do parecer técnico da Comissão de Seleção, a ser realizada em sessão ordinária ou extraor-
dinária.
7.2 - O resultado preliminar da seleção será publicado no Diário Ofi cial do Município (DOMA), bem como disponibili-
zado no quadro de avisos do Centro de Apoio aos Conselhos da Prefeitura Municipal, sendo assegurada a todos os 
interessados o direito de interpor recurso administrativo contra a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data da publicação do resultado no Diário Ofi cial, podendo os demais interessados apresentarem, caso queiram, recur-
so contendo suas contrarrazões no prazo de (05) cinco dias úteis, a partir da publicação ofi cial do resultado preliminar.
7.3- Os recursos interpostos pelos participantes deste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMDCA, 
a qual os submeterá à apreciação do plenário do colegiado para julgamento em reunião extraordinária, que deverá 
ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de protocolo do recurso, sendo que a decisão recorrida 
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poderá ser confi rmada ou reformada pelo plenário do CMDCA em reunião ordinária ou extraordinária do órgão.
7.4- Após o julgamento dos recursos interpostos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, o CMDCA, 
mediante Resolução, deverá homologar e divulgar no DOMA o resultado fi nal do julgamento das propostas.
7.4.1- O resultado do julgamento das propostas será lavrado em ata, contendo a lista classifi catória das propostas, 
com a respectiva pontuação, discriminando as organizações da sociedade civil selecionadas e as desclassifi cadas.
7.5- A formalização do instrumento jurídico da parceria objeto do presente certame perante a Administração Munici-
pal e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente se dará em conformidade com o que estabelecem a Lei n.º 
13.019/2014 e o Decreto Municipal n.º 2.229/2016, bem como a respectiva execução do objeto pactuado, a liberação 
dos recursos, o monitoramento e a avaliação da parceria avençada com recursos do FMDCA, inclusive no que se ref-
ere à prestação de contas mensais e anuais dos recursos recebidos. 
8. DA CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SELECIONADAS
8.1-  Após a homologação e publicação do resultado fi nal do julgamento das propostas, o CMDCA convocará, mediante 
Resolução publicada no DOMA a organização da sociedade civil selecionada, conforme a ordem de classifi cação, para 
que, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresente os documentos necessários à sua habilitação para a celebração 
do instrumento de parceria, de acordo com os requisitos previstos neste edital e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016, 
em data e local designados na Resolução de convocação.
8.2 - As organizações da sociedade civil convocadas deverão protocolar no CMDCA e no Departamento de Convênios 
do Município de Araxá os seguintes documentos para a habilitação: 
1. Plano de Trabalho que deverá conter: 
- Identifi cação da organização;
- Nome do Projeto; 
- Fundamentação legal;
 - Tipo de atendimento ou ação;
- Objetivo Geral – (Indicação o que se pretende atingir);
- Objetivo Específi co – (O que se propõe executar e os resultados esperados);
- Justifi cativa – (Por que o projeto deve ser implementado? Apresentar dados estatísticos do público a serem atendidas, 
suas necessidades sociais, o diagnóstico social que justifi que sua atuação);
- Público Alvo;
- Número de benefi ciários a ser atendido;
- Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as ativ-
idades ou projetos e metas a serem atingidas;
- Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
- Impactos Sociais – O que vai mudar com as ações implementadas;
- Monitoramento e avaliação – prever como o projeto será acompanhado e avaliado.
2. Relatório de capacidade técnica operacional da organização da sociedade civil com uma lauda, demonstrando a 
experiência com objeto do projeto desenvolvido acompanhado de no máximo 10 (dez) fotos. 
3. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela 
parceria;
4. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
5. Defi nição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
6. Cópia do Estatuto Social vigente, com as alterações previstas pela Lei 13.019/2014, e da ata de eleição da diretoria 
atual, registrados em Cartório, pelo qual se possa averiguar se a fi nalidade institucional da entidade é compatível com 
o objeto da parceria a ser celebrada;
7. Comprovante de inscrição atualizado do CNPJ da entidade;
8. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, com respectivos cargos que ocupam, 
acompanhada de seus endereços residenciais, número documento de Identidade e número de inscrição no CPF;
9. Atestado de inscrição e funcionamento vigente, expedido pelo CMDCA;
10. Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço cadastrado no 
CNPJ, e, caso desenvolva o projeto em um espaço alugado ou cedido, apresentação do respectivo documento com-
probatório;
11. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;
12. Certidão de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço - CRF/FGTS;
13. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
14. Certidão negativa de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos em legislação específi ca;
15. Certidão negativa de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui inscrição estadual;
16. Declaração assinada pelo dirigente da proponente selecionada atestando que não é agente político ou membro do 
Ministério Público e nem dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública municipal ou seu respectivo cônjuge 
ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade até segundo grau. 
17. Declaração, sob as penas da lei, de que a organização da sociedade civil classifi cada não está impedida de cele-
brar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no 
art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, atestando especialmente que:
17.1) a  organização proponente não teve suas contas rejeitadas pela administração pública federal, estadual ou mu-
nicipal nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados, ou tenha sido reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das 
contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei federal n° 
13.019, de 2014);
17.2) a organização proponente não foi punida com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, ou, ainda, 
com as sanções previstas nos incisos II e III do art. 73 da Lei federal n° 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da 
Lei n° 13.019, de 2014);
17.3) a organização proponente não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Consel-
ho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso 
VI, da Lei federal n° 13.019, de 2014); 
17.4) a organização proponente não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
17.5) a organização proponente não tem entre seus dirigentes pessoa que tenha sido julgada responsável por falta 
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação; ou 
que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos I, II e III do art. 12 da Lei federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei federal n° 
13.019, de 2014);
18. Declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com 
os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função 
de confi ança de órgão ou entidade da Administração Pública municipal, ressalvadas as contratações permitidas pelas 
exceções previstas na Lei Municipal n.º 7.322, de 12 de março de 2019.
19. Comprovante de experiência prévia, com efetividade no objeto da parceria de no mínimo 01(um) ano.
20.1) Para a comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria ou de objeto de 
natureza semelhante, poderão ser admitidos, sem prejuízo de outros:
20.1.1) instrumentos similares fi rmados com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, com em-
presas públicas, privadas, outras OSC’s ou cooperações internacionais, acompanhados de declaração de efetividade 
na realização das ações, indicando quais os resultados alcançados, emitidos pelo representante legal ou estatutário 
do concedente ou contratante;
20.1.2) declarações de experiência anterior, emitidas por redes, OSC’s, movimentos sociais ou empresas públicas ou 
privadas que especifi quem a efetividade das ações e indiquem os resultados alcançados, fi rmadas pelo representante 
legal ou estatutário do concedente ou contratante;
20.1.3) declaração, sob as penas da lei, fi rmada pelo representante legal ou estatutário, sobre a experiência prévia da 
OSC, acompanhada de relatório pormenorizado das atividades por ela já desenvolvidas e especifi cando sua efetivi-
dade.
8.3- As declarações acima referidas deverão ser assinadas pelo representante (s) estatutário (s) ou dirigente (s) da 
OSC.
8.4- Serão consideradas regulares, para os fi ns deste edital, as certidões positivas com efeito de negativas referidas 
nas alíneas “11 a “15” do item 8.2. por força de parcelamento ou demais hipóteses de suspensão da exigibilidade do 
crédito fi scal ou trabalhista. 
8.5 -  Caso se verifi que na fase de habilitação a inveracidade das declarações ou a desconformidade dos documentos 
apresentados, ou que as certidões estejam com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem dis-
poníveis eletronicamente, a OSC selecionada será notifi cada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, regularizar a 
documentação, sob pena de ser considerada inabilitada e impedida de celebrar parceria com o Município no âmbito do 
presente Chamamento Público, sendo, portanto, eliminada do processo de Chamamento Público por descumprimento 
de requisitos legais. 
8.6- Na hipótese da OSC selecionada não atender aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classifi -
cada será convidada a aceitar a celebração de parceria, nos termos da proposta por ela apresentada e aprovada pelo 
CMDCA.
8.7- Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a verifi cação dos documentos que comprovem o 
atendimento aos requisitos previstos na fase de habilitação pelo Departamento de Convênios do Município. 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
9.1-  As Organizações da Sociedade Civil interessadas poderão impugnar este edital no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis contados de sua publicação no Diário Ofi cial do Município – DOMA. 
9.2 - Não serão acolhidas as impugnações protocoladas fora do prazo legal, nem aquelas subscritas por represen-
tante não habilitado legalmente ou que não tenha poderes ou procuração por instrumento público para representar a 
instituição. 
9.3 – O pedido de impugnação ao edital deverá ser formalizado por escrito e deve ser protocolado no Centro de Apoio 
aos Conselhos Municipais, situado à Rua Lázaro Ribeiro da Silva, nº 105, Bairro São Cristóvão, Araxá – MG, no horário 
de 8h às 17h.
9.4- As impugnações ao edital serão analisadas e julgadas pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de protocolo do pedido no CMDCA, cujo resultado será publicado no 
Diário Ofi cial do Município – DOMA. 
9.5 - Não caberá interposição de recurso administrativo da decisão da Comissão de Seleção que indeferir a impug-

nação deste edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá

Espaço Reservado
Nº Plano de Trabalho:

Nº do Protocolo:
Nº do Termo:

PLANO DE TRABALHO

CONCEDENTE
1 - RAZÃO SOCIAL: 2 – CNPJ: 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
1 - RAZÃO SOCIAL: 2 – CNPJ: 
3 - ENDEREÇO SEDE: 
4 – CIDADE: 5 – CEP: 6 - DDD/TELEFONE: 7 – FAX:                                      
8 - CONTA COR-
RENTE: 

9 – BANCO: 10- AGÊNCIA: 11 - PRAÇA DE PAGAMENTO:  

12 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL:        13 – CPF:
14 - CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 15 – CARGO: 16 - DATA VENC. MANDATO:
17 - ENDEREÇO RSIDENCIAL: 18 – CEP:
19 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
20 - ENDEREÇO ELETRÔNICO:
21 - REPASSE DE CARACTERIZAÇÃO ESPECIAL (Calamidade Pública, Educação, Saúde, Assistência Social):
II - OUTRO PARTÍCIPE
1 – TIPO 2 - NOME 3 - CNPJ
4 - ENDEREÇO 5 - BAIRRO 6 - CEP
7- DIRETORIA RE-
GIONAL

8- REGIST. CONCE-
DENTE

9- BANCO 10-AGÊNCIA 11-CONTA

12- NOME DO RESPONSÁVEL 
LEGAL

13 - IDENTIDADE: 14 - ÓRGÃO EXPEDIDOR:

15 - CPF: 16 - CARGO 17 - DATA VENC. MANDATO

01 -  BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO:
02 -  OBJETO DA PARCERIA:
03 – RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA ATUAR NO PROJETO
04– CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA:
Programa/Título da Obra:
05 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
06 – TIPO DE ATENDIMENTO OU AÇÃO: 
07 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:
08 – OBJETIVO GERAL:
09 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
10-  JUSTIFICATIVA:
11 – PESSOAS BENEFICIADAS:
12 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA:
13 – DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS QUE SE PRETENDE ALCANÇAR COM A PARCERIA
14 – METODOLOGIA:
15- AÇÕES A SEREM EXECUTADAS PARA O ALCANCE DAS METAS, DOS OBJETIVOS E DOS RESULTADOS DA 
PARCERIA
16 – IMPACTOS SOCIAIS:
17 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
18 – DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E DOS MEIIOS DE VERIFICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO 
DO CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
19 - RELATÓRIO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

20 - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS SOLICITADOS AO CONCEDENTE

21 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

1 - META 2 – ETAPA / 
FASE

3 - E S P E C I F I -
CAÇÃO

4-INDICADOR FÍSICO 5 – DURAÇÃO

6-Unidade 7-Quantidade 8-Início 9-Término

22 - VALOR DA PROPOSTA / CONTRAPARTIDA
ESPECIFICAÇÃO VALOR % OBSERVAÇÃO
SOLICITADO AO CONCEDENTE  
CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES
PARLAMENTAR
CUSTO TOTAL DA PROPOSTA
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR CONCEDENTE VALOR PROPONENTE

23 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO:
1 – CONCEDENTE

MÊS ANO VALOR

24 - PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

MÊS ANO VALOR

VII – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fi ns de prova junto ao Concedente, para os efeitos e 
sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Município de Araxá ou 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, que impeça a transferência de 
recursos de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Venho submeter à apreciação de V. Sa. O presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos por meio de termo de fomento.

25 - RESERVADO AO CONCEDENTE

1 - PARECER TÉCNICO
CÓDIGO DO PLANO:
TÍTULO DO PLANO:
PARECER(Favorável / Não Favorável):
TEXTO DO PARECER:
Técnico da Secretaria _________________________________, Matrícula_________________________________
Data______________________________________________
Diretor Matrícula _________________
Data
2 – OBSERVAÇÃO

ANEXO
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Declaração

Declaro para os devidos fi ns que o dirigente desta Instituição não é agente político de Poder ou Ministério Público e 
nem dirigente de órgão ou instituição da administração pública de qualquer esfera governamental, ou o respectivo 
cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até segundo grau. 
Por ser verdade, fi rmo a presente declaração.

QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

 
a) Pessoal e Encargos

b) Material Permanente

Meta Etapa
Fase

D e s c r i ç ã o 
detalhada Quantidade

Unidade de 
Fornecimen-

to

C u s t o 
Unitário Custo Total

Recursos

Concedente Proponente

c) Material de Consumo

Meta Etapa
Fase

D e s c r i ç ã o 
detalhada Quantidade

Unidade de 
Fornecimen-

to

C u s t o 
Unitário Custo Total

Recursos

Concedente Proponente

d)  Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Meta Etapa
Fase

D e s c r i ç ã o 
detalhada Quantidade

Unidade de 
Fornecimen-

to

C u s t o 
Unitário Custo Total

Recursos

Concedente Proponente

e) Custos indiretos – Manutenção de Entidade (Parcial)

Meta Etapa
Fase

D e s c r i ç ã o 
detalhada Quantidade

Unidade de 
Fornecimen-

to

C u s t o 
Unitário Custo Total

Recursos

Concedente Proponente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução n.º 07, de 12 de fevereiro de 2020.
Autoriza a captação de recursos do FMDCA por órgãos, entidades e programas governamentais do Município de 
Araxá-MG, inscritos no CMDCA, tendo por objetivo a execução de projetos de interesse público da política municipal 
dos direitos da criança e do adolescente, e estabelece regras e critérios de seleção dos projetos apresentados.  
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA ARAXÁ/MG, no uso de suas atribuições 
legais;
Considerando os dados coletados junto aos órgãos que compõem o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá;
Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei n° 8.069, de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Considerando a Resolução nº 137, de 21 de janeiro de 2010, do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), alterada pela Resolução n° 194, de 10 de julho de 2017/CONANDA, que regulamenta os 
parâmetros para a criação e funcionamento dos Fundos: Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, inclusive a questão de aplicação de recursos destes últimos para custeio de projetos e programas na área 
da infância e da juventude, a teor dos artigos 15, 17 e 24 da referida Resolução;
Considerando o que dispõe a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agen-
tes públicos por ato de improbidade administrativa; 
Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 6.087, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Política Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Considerando os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da efi -
ciência, que regem a Administração Pública;
RESOLVE:
Art. 1º. Torna público que se encontra aberto o prazo para inscrição de projetos pelos órgãos, entidades e programas 
governamentais do Município de Araxá-MG que tenham inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, os quais serão custeados mediante instrumento de execução fi nanceira descentralizada de re-
cursos no valor de até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), a serem liberados da unidade orçamentária 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. 
Art. 2º. Abre-se o prazo de 30 (trinta) dias para a inscrição dos projetos e respectivos planos de trabalho pelos órgãos, 
entidades e programas governamentais do Município de Araxá-MG, com registro neste CMDCA, visando à captação 
de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, contados a partir do primeiro dia 
útil subsequente ao da publicação desta Resolução, devendo os mesmos ser inscritos mediante protocolo no Centro 
de Apoio aos Conselhos, situado à Rua Lázaro Ribeiro da Silva nº 105, Bairro São Cristóvão, Araxá –MG, de 08h00min 
às 17h00min. 
Art. 3º. É vedada a utilização dos recursos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA para 
despesas que não se identifi quem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços, determinados pela lei 
que o instituiu (Lei municipal n.º 6.087/2011), exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas 
em lei. 
Art. 4º. O fi nanciamento de projetos estará condicionado à disponibilidade fi nanceira dos recursos em conta do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, conforme o que estabelecem as normas previstas na 
Lei federal n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000 e na Lei Municipal n.º 6.087/2011. 
Art. 5º. As ações do projeto deverão ser executadas em até 12 meses, contados a partir da liberação do crédito dos 
recursos para o órgão ou entidade da Administração Municipal, podendo o referido prazo ser prorrogado por Resolução 
do CMDCA, a requerimento do interessado.  
Art. 6º.  Serão selecionados projetos cujas atividades e fi nalidades específi cas sejam voltadas à criança e ao adoles-
cente, as quais devem estar previstas em lei e se relacionar diretamente com as ações propostas no plano de trabalho 
do projeto, a serem fi nanciadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. 
Art.7º. As propostas apresentadas deverão ter por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações dentro das se-
guintes modalidades: 
I- de atendimento: a ação que atua intervindo diretamente junto à criança, adolescente e/ou família, num dos regimes 
de atendimento previstos no artigo 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
II- de assessoramento: ação que atua indiretamente com a criança, o adolescente e a família ou seus direitos espe-
ciais, abrangendo a orientação, assessoramento e consultoria, ou estímulo e promoção de ação em rede a organi-
zações de atendimento; 
III-  de defesa e garantia de direitos: ação relativa a educação, movimentos sociais, prestação de serviços de orien-
tação e defesa jurídica e extrajudicial dos direitos da criança e do adolescente. 
Art. 8º. Os projetos inscritos pelos órgãos e entidades governamentais deverão contemplar as ações prioritárias e seus 
eixos temáticos a seguir indicados:
I. AÇÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, tendo por eixos temáticos e ações prioritárias:
Eixo 1 - Projetos que visem a formação em valores para a convivência na escola, com disseminação de práticas restau-
rativas e de mediação para resolução de confl itos, envolvendo disseminação da cultura de paz e da não-violência, com 
formas alternativas de gerenciamento de confl itos no âmbito da escola. 
Eixo 2 - Projetos complementares, com foco na diminuição da evasão escolar e complemento ao ensino regular. 
II. AÇÕES NA ÁREA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, tendo por eixos temáticos e ações prioritárias:
Eixo 1 - Projetos para Implantação e implementação de atividades de esporte voltadas a adolescentes em vulnerabi-
lidade social; 
Eixo 2 - Projetos para Implantação e implementação de atividades de esporte voltadas ao psicossocial e motor de 
crianças e adolescentes buscando a inclusão daqueles com defi ciências; 
Eixo 3 – Projetos com objetivo de incentivar e promover o acesso à cultura como práticas para desenvolvimento de 
crianças e adolescentes. 
III. AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo por eixos temáticos e ações prioritárias:
Eixo 1 - Projetos que proporcionem a crianças e adolescentes o acesso a atividades de cultura, lazer, esportes entre 
outras em ambientes diversifi cados como mecanismos de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares e circu-
lação nos espaços sociais, com prioridade para aquelas em condição de acolhimento e em cumprimento de medidas 
socioeducativas; 
Eixo 2 - Projetos que tenham como objetivo o auxílio, o apoio e a orientação à família, à criança e ao adolescente, com 
atendimento psicossocial e/ou jurídico; 
IV. EM AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE, tendo por eixos temáticos e ações prioritárias:

Eixo 1 -  Projetos que contribuam para garantia da assistência qualifi cada para crianças e adolescentes com defi ciência 
intelectual; 
Eixo 2 -  Projetos que trabalhem o planejamento familiar, educação sexual e a prevenção da gravidez na adolescência, 
com a promoção do desenvolvimento da sexualidade saudável e responsável e que tratem da diversidade sexual e de 
gênero.
V. EM AÇÕES NA ÁREA DE TRABALHO, GERAÇÃO DE RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, tendo por eixos 
temáticos e ações prioritárias:
Eixo 1 -  Projetos que propiciem a formação e ou inserção no mercado de trabalho de adolescentes com idade de 16 
a 18 anos incompletos, com prioridade para os adolescentes egressos de medidas de acolhimento institucional, de 
internação e semiliberdade, ou que cumpram medidas socioeducativas em meio aberto encaminhados pelo CREAS- 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 
Eixo 2 - Projetos que visem a educação pelo trabalho, por meio de propostas de aprendizagem, que permitam a for-
mação técnica profi ssional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto ou encaminhados 
pela Rede Socioassistencial do Município de Araxá, com idade entre 14 e 18 anos incompletos, de acordo com os 
princípios de proteção integral do adolescente, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
VI. EM AÇÕES NA ÁREA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, tendo por eixos temáticos e ações prioritárias:
Eixo 1 - Projeto que vise a capacitação de profi ssionais que atuem na rede de proteção de crianças e adolescentes 
acerca da Lei n.º 13.019/2014 e do Decreto Municipal n.º 2229/2016; 
Eixo 2 - Projetos que visem a capacitação em elaboração de documentos técnicos para profi ssionais que atuem nas 
diversas áreas dos órgãos e entidades públicas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; 
Eixo 3 - Projetos de capacitação da rede visando a implantação dos programas de apadrinhamento afetivo e família 
acolhedora. 
Art. 9º. A proposta do órgão ou entidade pública proponente deverá ser apresentada e protocolada junto à Secretaria 
do CMDCA mediante ofício de encaminhamento do projeto, com 02 (duas) cópias, sendo uma via anexada ao Plano 
de Trabalho, juntamente com os documentos discriminados abaixo, dentro de 01 (um) envelope lacrado, devidamente 
identifi cado com o nome da entidade e do projeto apresentado, devendo a proponente enviar cópias digitalizadas 
de todo o conteúdo do envelope em formato de arquivo PDF para o endereço eletrônico “projetosconselhos@araxa.
mg.gov.br”, em conformidade com as instruções constantes deste Edital de Chamamento Público, contendo:
a) deverá ser obrigatoriamente encadernado, com suas páginas numeradas, em documento único, com capa identif-
icando o órgão ou entidade proponente e referência ao período de execução do projeto, e todas as páginas deverão 
estar com visto da autoridade administrativa competente;
b) descrição clara do objeto do plano de trabalho;
c) identifi cação do público alvo;
d) descrição da realidade que será objeto do plano de trabalho, devendo ser demonstrado seu nexo com as atividades 
propostas, com o projeto e com as metas a serem atingidas;
e) prazo para execução projeto, contendo cronograma de execução física da proposta, demonstrando o período de 
realização de cada atividade/ação propostas;
f) referência ao valor global para a execução do objeto;
g) descrição do objetivo geral e dos objetivos específi cos do projeto, incluindo notas explicativas (se houver), ordena-
das conforme citação no plano de trabalho;
h)  descrição dos resultados que se pretende alcançar;
i) descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, com respectivo plano de aplicação dos recursos; 
j) defi nição dos indicadores e dos meios de verifi cação a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas e 
avaliação dos resultados;
k) ações a serem executadas para o alcance das metas, dos objetivos e dos resultados;
l) prazo para a execução de cada ação e para o cumprimento das metas; 
m) forma de execução das ações, identifi cando a metodologia a ser aplicada;
n) método de monitoramento e controle das ações a serem executadas; 
o) estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo os custos indiretos necessários à execução do objeto a ser 
pactuado;
p) cronograma de desembolso em consonância com as metas e ações a serem executadas;
Art. 10. Os recursos solicitados serão fi nanciados de forma integral com recursos do FMDCA mediante aprovação 
ofi cial dos planos de trabalho apresentados e aprovados pelo plenário do CMDCA, em consonância com o parecer da 
Comissão de Seleção designada, cujo resultado será publicado em Resolução. 
Art.11. A aprovação dos projetos não implica, necessariamente, a aprovação dos valores pleiteados, cabendo à 
Comissão de Seleção avaliar o valor adequado do ponto de vista da exequibilidade da proposta e do interesse público, 
segundo critérios de conveniência e oportunidade, observando-se os critérios de avaliação previstos neste edital.
Art. 12. Os recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCNTE são de natureza 
pública, devendo ser regidos pelo mesmo regramento que norteia a gestão dos recursos públicos em geral, estando 
sujeitos, portanto, à incidência das Leis Federais n° 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), Lei nº 8.429/92 
(Improbidade Administrativa), Lei n° 8.666/93 (Licitações e Contratos) e Lei Complementar n° 101/100 (Responsabil-
idade Fiscal) 
 Art.14. As propostas apresentadas pelos órgãos e entidades públicas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção 
de projetos constituída por membros do CMDCA, que será formada por membros governamentais e não governamen-
tais, a qual emitirá parecer de acordo com os critérios de análise constantes desta Resolução e da Lei Municipal n.º 
6.087/2011, e será submetido à plenária do colegiado para julgamento fi nal, sem prejuízo da observância da legislação 
nacional, estadual e municipal de regência da política da criança e do adolescente.
Art.15.  A Comissão de Seleção se reunirá na sede do CMDCA e avaliará os projetos apresentados e inscritos, emitindo 
em seguida seu respectivo parecer, pelo qual deliberará acerca da aprovação ou reprovação dos projetos apresenta-
dos e seus respectivos valores, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término do prazo de 30 (trinta) 
dias da publicação desta Resolução, previsto no artigo 2º.
Art.16. No trabalho de avaliação das propostas, a Comissão de Seleção poderá, a seu critério, realizar diligências junto 
aos órgãos, entidades e programas de governo da Administração Municipal visando a obtenção de esclarecimentos 
que a auxiliem na sua tomada de decisão.
Art.17. As deliberações da Comissão de Seleção serão sempre tomadas por maioria simples, independentemente de 
observância de paridade entre as representações governamental e não-governamental.
Art. 18. Os projetos apresentados serão analisados pela Comissão de Seleção, conforme os critérios de julgamento 
descritos na tabela a seguir:
I. Adequação;
II. Consistência e coerência; 
III. Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos de crianças e adolescentes – SGD;
IV. Exequibilidade;
V. Relevância e impacto social;
VI. Atendimento exclusivo ao público prioritário.

I. ADEQUAÇÃO
Item Pontuação Nota

Proposta em consonância com pelo menos 01 (uma) das diretrizes e ações prioritárias con-
stantes nos eixos do edital. 0 a 05 pontos

Proposta em consonância com o programa/regime de atendimento inscrito no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –  CMDCA/ARAXÁ. 0 a 05 pontos

Adequação da proposta aos objetivos da política municipal da criança e do adolescente. 0 a 05 pontos
II. CONSISTÊNCIA E COERÊNCIA

Item Pontuação Nota
Descrição da realidade do território e o nexo entre esta realidade e a ação proposta pelo 
projeto. 0 a 10 pontos

Metas a serem alcançadas e indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos 
para a execução das ações. 0 a 05 pontos

Esclarecimento, de forma clara e bem  defi nida, como as ações serão executadas, incluindo 
os procedimentos, instrumentos necessários e os detalhes técnicos para a sua execução. 0 a 05 pontos

Caracteriza o público alvo de forma quantitativa e qualitativa 0 a 05 pontos
III. ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOSDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SGD

Item Pontuação Nota
Apresenta perspectiva de atuação intersetorial, articulando e integrando ações com as políti-
cas setoriais como a cultura, esporte e lazer, educação, trabalho e aprendizagem, saúde, 
educação, assistência social, entre outras, com a rede local e com os órgãos de defesa de 
direitos.

0 a  10 pontos

IV. EXEQUIBILIDADE
Item Pontuação Nota

A proposta demonstra capacidade técnica operacional da proponente com recursos humanos 
e materiais compativeis com a execução do objeto e alcance das metas apresentadas. 0 a 10 pontos

O plano de aplicação discrimina todos os recursos necessários para a execução da proposta 
e o custo médio de cada um deles, em consonância com as metas apresentadas. 0 a 10 pontos

V. RELEVÂNCIA E IMPACTO SOCIAL
Item Pontuação Nota
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Benefícios gerados ao público diretamente ou indiretamente envolvido, à comunidade ou 
território de atuação. 0 a 10 pontos

Potencial para transformação e superação das situações de vulnerabilidade e risco social, de 
acordo com a descrição da realidade apresentada. 0 a 10 pontos

VI. ATENDIMENTO EXCLUSIVO AO PÚBLICO PRIORITÁRIO
Item Pontuação Nota

Atendimento a crianças e adolescentes em trajetória de rua; atendimento a crianças e adoles-
centes erradicados do trabalho infanto-juvenil; atendimento a crianças e adolescentes vítimas 
de abuso sexual e/ou exploração sexual; atendimento as crianças e adolescentes em situ-
ação de acolhimento institucional; atendimento a criança e adolescente LGBTI; atendimento 
a crianças e adolescentes com sofrimento mental; atendimento a crianças e adolescentes 
usuários de álcool e outras drogas; atendimento direcionado as famílias de crianças e ado-
lescente em situação de risco; combate à violência contra crianças e adolescentes negros; 
combate à violência de gênero contra crianças e adolescentes; crianças e adolescentes com 
defi ciência.

0 a 10 pontos

Art. 19. A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classifi catório, sendo que cada um dos 06 (seis) critérios 
de avaliação constantes da tabela acima serão avaliados e pontuados pela Comissão de Seleção.
Art. 20. Serão classifi cadas apenas as propostas que obtiveram pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
Art. 21. Serão automaticamente desclassifi cadas do processo seletivo as propostas que se enquadrarem em qualquer 
das situações a seguir explicitadas:
a. obtiverem pontuação inferior a 60 (sessenta) pontos;
b. Apresentarem propostas fora do prazo previsto no edital; 
c. Apresentarem propostas que não se enquadrem em nenhum dos eixos propostos no edital;
d. Apresentarem propostas que não apresentem os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das 
metas;
e. Apresentarem propostas que não indiquem um quadro de recursos humanos claro e defi nido para realização do 
plano de trabalho, com breve descrição do papel de cada profi ssional alocado;
f. Apresentarem propostas que não apresentam a descrição da realidade objeto do plano de trabalho e o nexo com as 
atividades propostas;
Art. 22. A Comissão de Seleção poderá promover, solicitar e propor adequações aos projetos durante o prazo do pro-
cesso de seleção e classifi cação, nos seguintes termos:
a. Propor ou recomendar readequações no plano de trabalho de modo a potencializar e/ou maximizar os resultados 
pretendidos.
b. Propor ou recomendar readequações fi nanceiras no plano de trabalho de modo que contribua para a consonância 
entre as ações/atividades propostas e os recursos fi nanceiros solicitados.
c. Propor ou recomendar readequações a qualquer título que possam contribuir para garantia do uso efi ciente dos 
recursos públicos com foco no benefi ciário fi nal.
Art. 23. Havendo empate na classifi cação das propostas, a Comissão de Seleção escolherá prioritariamente a proposta 
que tenha maior pontuação obtida na somatória dos critérios de julgamento I, II e V da tabela acima;
Art.24. Concluídos os trabalhos de avaliação, a deliberação da Comissão de Seleção, manifestada em parecer escrito, 

será submetida à aprovação ou reprovação do plenário do colegiado, o qual decidirá na forma de resultado preliminar.
Art. 25. O resultado preliminar da seleção será publicado no Diário Ofi cial do Município (DOMA), bem como disponibi-
lizado no mural do Centro de Apoio aos Conselhos da Prefeitura Municipal, sendo assegurada a todos os interessados 
o direito de interpor recurso administrativo contra a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da pub-
licação do resultado no Diário Ofi cial, podendo os demais interessados apresentarem, caso queiram, recurso contendo 
suas contrarrazões no prazo de (05) cinco dias úteis, a partir da publicação ofi cial do resultado preliminar.
Art. 26. Os recursos interpostos serão dirigidos à Presidência do CMDCA, a qual os submeterá à apreciação do 
plenário do colegiado para julgamento em reunião extraordinária, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data de protocolo do recurso, sendo que a decisão recorrida poderá ser confi rmada ou reformada pelo 
plenário do CMDCA em reunião ordinária ou extraordinária do órgão.
Art. 27. Após o julgamento dos recursos interpostos ou o transcurso do prazo para interposição dos mesmos, o CM-
DCA, mediante Resolução, deverá divulgar no DOMA o resultado fi nal do julgamento das propostas governamentais.
Art. 28. O resultado do julgamento das propostas será lavrado em ata, contendo a lista classifi catória das propostas, 
com a respectiva pontuação.
Art. 29. A formalização do instrumento jurídico referente ao repasse dos recursos do FMDCA aos projetos governamen-
tais aprovados pelo CMDCA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de regência.
Art. 30 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 12 de fevereiro de 2020.

_________________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

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

RESOLUÇÃO nº. 08, de 12 de fevereiro de 2020.
Dispõe sobre a decisão proferida pelo plenário do CMDCA na Sindicância n.º 003/2019/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 e na Lei Federal n.º 8.069/1990;
Considerando o parecer da Comissão Sindicante instituída pela Resolução nº. 098, de 11 de dezembro de 2019, de 
11 de setembro de 2019, que visa apurar fatos apresentados em denúncia sobre irregularidades na conduta de uma 
conselheira tutelar de Araxá na Sindicância n.º 003/2019/CMDCA;
Considerando a deliberação do plenário do CMDCA na sessão ordinária realizada em 12 de fevereiro de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º - Julga-se improcedente a denúncia em razão da inexistência de infração disciplinar, com fundamento nas 
provas documentais e testemunhais produzidas na Sindicância n.º 003/2019, em estrita observância ao princípio con-
stitucional da legalidade (artigos 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal), com respectivo arquivamento da 
Sindicância.
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 12 de fevereiro de 2020.

Leany Maria Pires Tupinambá
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO Nº. 05, de 11 de fevereiro de 2020.
Dispõe sobre o Edital de Chamamento Público n.º 01/2020 para seleção pública de projetos das organizações da 
sociedade civil sem fi ns econômicos ou lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou instalação no Município de 
Araxá-MG, e que tenham registro válido neste Conselho, com objetivo de celebrar parceria mediante Termo de Fomen-
to com a Administração Pública Municipal, e convoca os interessados em apresentar propostas de parceria, nos termos 
e condições estabelecidos neste instrumento.
O Conselho Municipal do Idoso, no uso das atribuições conferidas pelas Leis n.º 3.492/1999 e n.º 4.884/2006, CON-
SIDERANDO: 
O que dispõem a Lei Federal nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso, a Lei n.º 8.842/1994 - Política Nacional do Idoso; o 
Decreto Federal n.º 1.948/1996, que Regulamenta a Lei nº 8.842/1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, 
a Lei Municipal nº 3.492/999, que “Cria o Conselho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências” e suas pos-
teriores alterações em vigor; a Lei Municipal nº 4.884/2006, que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do 
Idoso e dá outras providências”; a Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nas três esferas da federação, e o Decreto Municipal nº 
2.229/2016, que regulamenta, em âmbito local, o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Públi-
ca Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal n.º 13.019/2014; o Regimento Interno 
do Conselho Municipal do Idoso, aprovado pela Resolução n.º 10, de 16 de abril de 2019,
Considerando a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência 
na aplicação dos recursos públicos, devendo obedecer aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoali-
dade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da efi ciência e da efi cácia;
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar a abertura de inscrições de projetos pelas organizações da sociedade civil de natureza fi lantrópica, 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado sem fi ns econômicos ou lucrativos, regularmente constituídas, 
com sede ou funcionamento no Município de Araxá-MG, e que tenham registro ativo no Conselho Municipal do Idoso 
de Araxá-CMIA, os quais serão custeados mediante repasse fi nanceiro no valor de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso, de acordo com os parâmetros 
normativos estabelecidos no Edital de Chamamento Público n.º 01/2020, que segue anexo e integra a presente res-
olução para todos os fi ns de direito. 
Art. 2º. Abre-se o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega dos projetos e respectivos planos de trabalho das organi-
zações da sociedade civil referidas no artigo 1º desta Resolução visando à captação de recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos e Proteção do Idoso, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação desta Resolução, 
devendo os mesmos ser inscritos no Centro de Apoio aos Conselhos, situado à Rua Lázaro Ribeiro da Silva nº 105, 
Bairro São Cristóvão, Araxá –MG.
Art. 3º. É vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso para despesas que 
não se identifi quem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços, determinados pela lei que o instituiu, 
exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas em lei. 
Art. 4º. O fi nanciamento dos projetos aprovados estará condicionado à disponibilidade fi nanceira na unidade orça-
mentária do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso de Araxá – FUNDIPI, conforme o que estabelecem as 
normas previstas na Lei n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000 e na Lei Municipal n.º 4.884/2006, ressaltan-
do-se que não há direito público subjetivo da organização proponente selecionada no presente certame à celebração 
do respectivo instrumento de parceria. 
Art. 5º. As ações do projeto deverão ser executadas em até 12 meses, contados a partir da vigência do respectivo 
instrumento de parceria celebrado.
Art. 6º - Os projetos inscritos pelas organizações da sociedade civil deverão, necessariamente, contemplar as ações 
previstas nos eixos temáticos especifi cados no Edital n.º 01/2020).  
Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos em sessão deste Colegiado convocada especialmente para este fi m.
Art. 8º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG,  de 11 de fevereiro de 2020.

Sara Resende 
Presidente do CMIA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDO-
SO DE ARAXÁ/CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ - CMIA

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá- CMIA e o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso de Araxá tornam 
público a abertura de Edital de Chamamento Público para seleção pública de projetos das organizações da sociedade 
civil de natureza fi lantrópica, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos ou lucrativos, 
regularmente constituídas, com sede ou instalação no Município de Araxá-MG, e que tenham registro válido neste Con-
selho, objetivando a celebração de parceria a ser instrumentalizada mediante Termo de Fomento com a Administração 
Pública Municipal, e convoca os interessados a apresentarem propostas, nos termos e condições estabelecidos neste 
instrumento.
1. DO OBJETO
1.1- Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público a seleção de projetos de organizações da sociedade civil, 
sem fi ns lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou instalações no Município de Araxá-MG, em regime de 
parceria para a consecução de fi nalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos do 
FUNDIPI (Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso), no valor global de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), a ser liberado no âmbito da presente seleção mediante aprovação das propostas pelo plenário 
do Conselho Municipal do Idoso, a qual será  instrumentalizada por celebração de Termo de Fomento com a Admin-
istração Pública Municipal, visando ao atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta 
anos), nos termos do artigo 1º do Estatuto do Idoso, tendo por Eixo Temático: 
Custear serviços de conservação e manutenção predial, preventiva ou corretiva, e reformas, reparos e adaptações nas 
edifi cações das organizações da sociedade civil regularmente inscritas no Conselho Municipal do Idoso e que prestem 
atendimento direto ao idoso, conforme o disposto na Lei Municipal n.º 4.884/2006, desde que se trate de imóvel próprio 
da organização proponente ou cedido mediante Termo de Comodato ou Cessão de Uso com prazo de duração mínimo 
de 10 (dez) anos, conforme artigo 36, alínea “j”, do Decreto Municipal n.º 2.2229/2016.

Valor máximo previsto para o Eixo do Edital: 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 
02. DOS RECURSOS E DAS DESPESAS 
 2.1- Os recursos solicitados serão fi nanciados com recursos do FUNDIPI de forma integral a partir de aprovação ofi cial 
pela plenária do CMIA dos planos de trabalho apresentados pelas organizações da sociedade civil proponentes, em 
consonância com o parecer da Comissão de Seleção designada, cujo resultado será publicado em Resolução. 
2.2- O valor máximo dos recursos fi nanceiros aprovados pelo CMIA para utilização em projetos selecionados no âmbito 
deste Chamamento Público totaliza 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), oriundos do Fundo Municipal dos 
Direitos e Proteção do Idoso.
2.3- O CMIA não está vinculado à obrigação de distribuir a totalidade do valor dos recursos aprovados para este edital, 
sendo que somente serão contemplados os projetos classifi cados no processo de seleção até o limite do valor total dos 
recursos aprovados no presente certame, obedecida a ordem de classifi cação das propostas aprovadas no julgamento 
fi nal.
2.4 – A aprovação dos projetos não implica, necessariamente, a aprovação dos valores pleiteados, cabendo à Comissão 
de Seleção e ao plenário do CMIA avaliar o valor adequado do ponto de vista da exequibilidade da proposta e do in-
teresse público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, observando-se os critérios de avaliação previstos 
neste edital.     
2.5- Cada Organização da Sociedade Civil proponente poderá apresentar somente um projeto no âmbito deste edital.
2.6- O apoio fi nanceiro tem caráter não reembolsável, o que signifi ca que a organização proponente não precisará 
restituir os recursos ao FUNDIPI, desde que comprove a sua correta aplicação, de acordo com o projeto aprovado 
pelo CMIA.
2.7- Caso a organização proponente não comprove a aplicação dos recursos de acordo com o projeto aprovado, 
deverá devolver integralmente os recursos recebidos, corrigidos monetariamente, aplicando-se a variação da taxa de 
referência (TR), desde a data do recebimento dos recursos até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo das sanções 
legais cabíveis.
2.8- No caso de execução parcial do projeto, em que fi que constatado, por meio de parecer técnico aprovado pelo 
Conselho do Idoso, que os recursos utilizados geraram benefícios e que a completa execução do projeto não foi pos-
sível por motivos alheios à vontade da organização proponente, será exigida apenas a devolução dos recursos não 
aplicados no projeto aprovado.
2.9- As organizações da sociedade civil que tenham seus projetos selecionados no âmbito do presente Edital poderão 
custear com os recursos do FUNDIPI as seguintes despesas:
a) remuneração dos empregados e respectivos encargos trabalhistas, desde que estejam contratados para desem-
penho de funções inerentes à execução do plano de trabalho apresentado ao CMIA, inclusive de pessoal próprio da 
organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de im-
postos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 
b) Custos indiretos do projeto, tais como despesas com internet, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuner-
ação de serviços contábeis, seja qual for sua proporção em relação ao valor da parceria.
c) Aquisições de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e dos serviços de con-
servação, adequação, reforma e manutenção do espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos 
equipamentos e materiais e que estejam previstos no plano de trabalho aprovado, com sua respectiva estimativa de 
custos, observando-se, em qualquer caso, o que dispõe o artigo 42, X, da Lei n.º 13.019/2014, acerca da destinação 
dos bens permanentes adquiridos com os recursos públicos repassados e que estejam remanescentes após a extinção 
da parceria.
2.9.1- O pagamento de despesas com equipe de trabalho contratada para a execução das atividades do plano de tra-
balho aprovado somente será aprovado na prestação de contas quando demonstrado pela organização da sociedade 
civil que tais valores:
a – Correspondem às atividades previstas e aprovadas no plano de trabalho;
b-  correspondem à qualifi cação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada; 
c - sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria; 
d - Sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho. 
2.9.2- Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a OSC deverá informar 
a memória de cálculo do rateio da despesa para fi ns de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição 
de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 
2.9.3- O pagamento das verbas rescisórias com recursos da parceria será proporcional ao período de atuação do 
profi ssional na execução das ações previstas no plano de trabalho.
2.10- Os recursos pertinentes à execução dos instrumentos de parceria a serem celebrados entre a Administração 
Municipal e as organizações da sociedade civil contempladas no âmbito do presente edital serão liberados pelo orde-
nador de despesas responsável no curso da vigência da parceria, em conformidade com o cronograma de desembolso 
aprovado, ou segundo a disponibilidade de recursos do FUNDIPI, observando-se o que dispõem os artigos 51 a 54 do 
Decreto Municipal n.º 2.229/2016.    
2.11. Todo o material produzido e divulgado nos projetos aprovados no presente Chamamento Público deverá conter a 
logomarca do CMIA indicando que é custeado com recursos do Fundo Municipal do Idoso.
3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO  
3.1- As Organizações da Sociedade Civil proponentes deverão estar devidamente inscritas no CMIA, com registro e 
demais documentos de exigência obrigatória atualizados, sendo permitida a captação de recursos somente para as 
Organizações da Sociedade Civil com inscrição ativa neste Conselho.
3.2- Somente poderão participar da presente seleção as organizações da sociedade civil dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos ou lucrativos, que não distribua entre seus sócios ou associados, con-
selheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos 
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos me-
diante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução de seu respectivo objeto social, 
de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou de reserva, as quais devem estar registradas 
validamente neste Conselho. 
3.3- A inscrição dos projetos pelas organizações da sociedade civil será gratuita e o ato da inscrição pressupõe a con-
cordância da organização proponente com todos os termos deste edital.
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3.4- A inscrição deverá ser realizada junto à Secretaria do CMIA, que funciona no Centro de Apoio aos Conselhos Mu-
nicipais, situado à Rua Lázaro Ribeiro da Silva, nº 105, Bairro São Cristóvão, Araxá – MG, no prazo de 30 dias corridos, 
contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação deste Edital, não sendo aceitas inscrições de 
projetos fora deste prazo.
3.5- O processo de seleção do presente Chamamento Público abrangerá as seguintes etapas: 
a) Apresentação e inscrição do projeto pela organização da sociedade civil proponente;   
b) Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção, com elaboração de parecer indicativo de aprovação ou re-
provação; 
c) Deliberação sobre o parecer pelo plenário do CMIA; 
d) Publicação da decisão preliminar do Chamamento Público no DOMA; 
e) Interposição dos recursos apresentados contra a decisão preliminar do Chamamento Público; 
f) Parecer da Comissão de Seleção acerca do recurso interposto;
g) Julgamento, pelo plenário do CMIA, dos recursos interpostos contra a decisão preliminar;
h) Homologação e divulgação do julgamento fi nal das propostas selecionadas no certame por meio de Resolução 
publicada no DOMA, com a respectiva convocação das organizações da sociedade civil selecionadas para que apre-
sentem os documentos necessários à sua habilitação para celebração do instrumento de parceria com a Administração 
Municipal.
3.6- A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classifi catório.
3.7- As propostas serão classifi cadas de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no edital. 
3.8-Será eliminada da seleção a OSC cuja proposta de plano de trabalho esteja em desacordo com os eixos temáticos 
do edital.
3.9- A proposta da organização da sociedade civil proponente deverá apresentada e protocolada junto à Secretaria 
do CMDCA mediante ofício de encaminhamento do projeto, em duas vias, sendo uma acompanhada de 01 (um) en-
velope lacrado, devidamente identifi cado com o nome da entidade proponente e do projeto apresentado, devendo a 
organização proponente, concomitantemente, enviar cópia digitalizada do projeto em formato de arquivo PDF para o 
endereço eletrônico projetosconselhos@araxa.mg.gov.br, que integrará o processo de inscrição, observando o prazo 
previsto no item 3.4.
3.10. Sob pena de eliminação no processo de seleção, o envelope lacrado pela organização proponente deverá conter:
I- Cópia do Estatuto Social vigente, com as alterações previstas pela Lei 13.019/2014;
II - Ata de eleição dos membros do órgão de direção da organização proponente (diretoria, presidência etc.), registrada 
em Cartório;
III - Atestado de inscrição e funcionamento da organização da sociedade civil proponente junto ao CMIA, expedido 
pelo mesmo;
IV- Cópia do comprovante do exercício pleno da propriedade do imóvel onde a organização da sociedade civil presta 
atendimento direto ao idoso, mediante apresentação de cópia autenticada da Certidão de Registro Imobiliário, com 
matrícula atualizada, quando se tratar de imóvel próprio, ou do Termo de Comodato ou Cessão de Uso com prazo de 
duração mínimo de 10 (dez) anos, comprovado mediante registro público no Cartório competente, conforme artigo 
36, alínea “J”, do Decreto Municipal n.º 2.2229/2016, e deverá apresentar documento comprobatório do ato jurídico 
pertinente;
V- Documento que comprove parceria com órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou outras organizações da 
sociedade civil quando a execução do projeto apresentado envolva uso de equipamentos e espaços pertencentes a 
terceiros; 
VI - Plano de trabalho, em conformidade com o art. 18 do Decreto Municipal n.º 2.229/2016 e as normas do presente 
edital, o qual deverá observar o seguinte: 
a) deverá ser obrigatoriamente encadernado, com suas páginas numeradas e assinadas pelo dirigente da OSC propo-
nente, em documento único, com capa identifi cando a organização proponente e o nome do projeto, fazendo referência 
ao período de execução do mesmo, sendo obrigatório, ainda, o envio de uma cópia digitalizada do projeto em formato 
de arquivo PDF para o endereço eletrônico projetosconselhos@araxa.mg.gov.br; 
b) dados cadastrais da OSC, de seu (s) representante (s) legal (ais) e do responsável técnico pelo projeto ou pela 
atividade abrangidos pela parceria; 
c) apresentação e histórico da OSC, contendo breve resumo da sua área de atuação;
d) descrição clara do objeto da parceria;
e) identifi cação do público alvo;
f) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado seu nexo com as atividades propostas, 
com o projeto e com as metas a serem atingidas;
g) prazo para execução do objeto da parceria, contendo cronograma de execução física da proposta, demonstrando o 
período de realização de cada atividade/ação propostas;
h) referência ao valor global para a execução do objeto;
i) descrição do objetivo geral e dos objetivos específi cos da parceria, incluindo notas explicativas (se houver), ordena-
das conforme citação no plano de trabalho;
j)  descrição dos resultados que se pretende alcançar com a parceria;
k) descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, com respectivo plano de aplicação dos recursos; 
l) defi nição dos indicadores e dos meios de verifi cação a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas e 
avaliação dos resultados;
m) ações a serem executadas para o alcance das metas, dos objetivos e dos resultados da parceria;
n) prazo para a execução de cada ação e para o cumprimento das metas; 
o) forma de execução das ações, identifi cando a metodologia a ser aplicada;
p) método de monitoramento e controle das ações a serem executadas; 
q) estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo os custos indiretos necessários à execução do objeto a ser 
pactuado;
r) identifi cação e justifi cativa para o pagamento despesas em espécie, quando for o caso, na forma do § 2º do art. 59 
do Decreto Municipal n.º 2.229/2016; 
s) cronograma de desembolso em consonância com as metas e ações a serem executadas;
t) comprovação de que a estimativa das despesas de que trata o item “q” deverá incluir os elementos indicativos da 
mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras par-
cerias da mesma natureza, tais como 03 (três) cotações, tabelas de preços de associações profi ssionais, publicações 
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público, sendo admissível a dispensa deste 
procedimento nas seguintes hipóteses: 
t.1) quando se tratar de profi ssional ou empresa que seja prestador regular de serviços para a OSC, desde que previsto 
no plano de trabalho e que o valor do contrato seja compatível com os preços praticados pelo mercado; 
t.2) quando não existir pluralidade de opções no mercado local ou em razão da natureza singular do objeto, mediante 
justifi cativa e comprovação de tais situações;
t.3) nas compras de alimentos ou outros produtos e insumos perecíveis, realizada com base no preço do dia.
u) Relatório de capacidade técnica operacional, demonstrando experiências anteriores contendo ações realizadas, ob-
jetivos propostos e resultados alcançados na área em que se propõe o plano de trabalho com defi nição clara de público 
com pelo menos 10 fotos, para fi ns do disposto no artigo 32 do Decreto Municipal n.º 2229/2016;
v) a OSC detentora do Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social - CEBAS deverá apresentá-lo para 
fi ns de comprovação do benefício de isenção da cota patronal do INSS.
VII -  Declaração assinada pelo dirigente ou representante legal da proponente de que esta atende aos seguintes 
requisitos:
a) que está regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, e quando tratar-se de so-
ciedade cooperativa, certidão simplifi cada emitida por Junta Comercial estadual; 
b) que possui tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ nos termos da alínea “a” do 
inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, devendo comprovar tal condição por certidão impressa;  
c) que nenhum dos dirigentes da OSC é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade 
integrante da Administração Pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até segundo grau, sendo considerados:
1. membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
2. membros do Poder Legislativo: Vereadores;
3. Membros do Poder Judiciário: Juízes de Direito e Desembargadores do Tribunal de Justiça estadual. 
4. membros do Ministério Público: Promotores e Procuradores de Justiça.   
d) possui experiência prévia, com efetividade, na execução do objeto da parceria ou de natureza semelhante, nos 
termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e alterações;
e) que possui instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e segurança, quando necessárias 
para realização do objeto, e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades propostas no pro-
jeto, nos termos alínea “c” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, ou previsão de contratar 
ou adquirir com recursos da parceria.
3.11- A capacidade técnica e operacional da OSC, de que trata a alínea “e”, inciso VII do item 3.10, independe da ca-
pacidade já instalada, admitida a previsão no projeto apresentado de contratação de profi ssionais, a aquisição de bens 
e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto.
3.12- Os envelopes contendo a documentação exigida neste edital para inscrição das propostas será aberto pela 
Comissão de Seleção constituída pelo CMIA no Centro de Apoio aos Conselhos Municipais da Secretaria de Ação e 
Promoção Social, localizado na Rua Lázaro Ribeiro da Silva nº 105, Bairro São Cristóvão, Araxá-MG.  
3.12.1- Caso se verifi que a ausência ou irregularidade na documentação exigida no item 3.10, a Comissão de Seleção 
poderá conceder um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para que a organização da sociedade civil regularize e apre-
sente a documentação exigida neste edital, sob pena de eliminação do processo de seleção.  
4.VEDAÇÕES 
4.1- Os recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO são de natureza pública, devendo 
ser regidos pelo mesmo regramento normativo concernente à gestão dos recursos públicos em geral, estando sujeitos, 
portanto, à incidência das Leis Federais n° 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), Lei nº 8.429/92 (Improbidade 
Administrativa), Lei Complementar n° 101/100 (Responsabilidade Fiscal) e Lei 13.019/2014 (Regime Jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil), sendo, destarte, vedada a participação de 
Organização da Sociedade Civil que tenha como dirigente pessoa:
4.1- Os recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO são de natureza pública, devendo 

ser regidos pelo mesmo regramento que norteia a gestão dos recursos públicos em geral, estando sujeitos, portan-
to, à incidência das Leis Federais n° 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), Lei nº 8.429/92 (Improbidade 
Administrativa), Lei Complementar n° 101/100 (Responsabilidade Fiscal) e Lei 13.019/2014 (Regime Jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil), sendo, destarte, vedada a participação de 
Organização da Sociedade Civil que tenha como dirigente pessoa:
4.1.1- Cujas contas relativas às parcerias anteriormente celebradas com a Administração Pública tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos.
4.1.2- Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo púbico efetivo, cargo em comissão ou 
função de confi ança, enquanto durar a inabilitação.
4.1.3- Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e 
III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
4.2- É vedada a participação de Organização da Sociedade Civil cujo dirigente seja membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respec-
tivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, 
sendo considerados:
a) membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
b) membros do Poder Legislativo: Vereadores;
c) membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores).
4.3- É vedada a contratação ou remuneração pela organização da sociedade civil cujo projeto seja selecionado no âm-
bito do presente edital, com os recursos vinculados à parceria, de servidor ou empregado público, exceto daqueles que 
exerçam cargo ou emprego de professor na rede pública ou cargos ou empregos privativos de profi ssionais da área de 
saúde, com profi ssões regulamentadas, em órgãos ou entidades da Administração direta e indireta de qualquer ente da 
federação, e desde que haja compatibilidade de horários entre o cargo ou emprego público exercido e a carga horária 
de trabalho no projeto, ou, caso se trate de prestador de serviços como pessoa física ou jurídica, tal atividade não seja 
realizada durante sua jornada de trabalho na Administração Pública, observando-se, em todo caso, as disposições da 
Lei Municipal n.º 7.322, de 12 de março de 2019.              
4.4- É vedada a contratação ou remuneração pela organização da sociedade civil cujo projeto seja selecionado no 
âmbito do presente edital, com os recursos vinculados à parceria, de servidor público que esteja investido em cargo 
em comissão ou função de confi ança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 
4.5- É vedada a contratação ou remuneração pela organização da sociedade civil cujo projeto seja selecionado no 
âmbito do presente edital, com os recursos vinculados à parceria, de servidor ou empregado público que integre, na 
Administração Municipal, comissão de seleção ou comissão de monitoramento e avaliação de projetos.
4.6- É vedado o uso do recurso para despesas que não se identifi quem diretamente com o objeto deste edital. 
4.7- É vedado o pagamento de funcionários ou prestadores de serviços que não estejam diretamente ligados às ações 
do projeto.
4.8- É vedado o pagamento mediante recibos simples ou documentos sem valor fi scal ou contábil.
4.9- É vedado o fi nanciamento das políticas públicas sociais básicas em caráter continuado que já disponham de fundo 
específi co nos termos defi nidos pela legislação pertinente.
4.10- Não serão admitidos no presente processo seletivo projetos de organizações da sociedade civil que estejam 
inadimplentes com as prestações de contas perante a Administração Municipal referentes às parcerias celebradas em 
exercícios fi nanceiros anteriores, nos termos da Lei n.º 13.019/2014. 
4.11 - As compras e contratações pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso dos recursos da parceria, 
considerarão as práticas de mercado e observarão os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, e 
deverão ser realizadas mediante cotações de preços e pesquisas realizadas para as compras e contratações, com 
cópias dos documentos comprobatórios para fi ns de prestação de contas da execução da parceria, observando-se o 
que dispõe o artigo 55 do Decreto Municipal 2.229/2016.  
4.12 - A infração às vedações e impedimentos previstos no presente edital sujeita o infrator às sanções administrativas 
previstas na Lei n.º 13.019/2014 e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016, ainda que sejam apuradas no curso da vigên-
cia do instrumento de parceria celebrado, sem prejuízo de sanções judiciais de natureza cível ou criminal, a serem 
requeridas pelo Conselho Municipal do Idoso, pela Procuradoria do Município ou pelo órgão competente do Ministério 
Público. 
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
5.1- As propostas de parceria apresentadas pelas organizações da sociedade civil serão avaliadas por uma Comissão 
de Seleção de projetos constituída por membros do CMIA, que será formada por membros governamentais e não gov-
ernamentais, respeitando-se a paridade, sendo que pelo menos um integrante será necessariamente servidor público 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na Administração Pública Municipal, conforme estabelece o artigo 
25, § 1º, do Decreto Municipal nº 2.229/2016, a qual emitirá parecer de acordo com os critérios de análise constantes 
neste edital e na legislação referida, que será submetido à plenária do colegiado para julgamento fi nal, sem prejuízo 
da observância da legislação nacional, estadual e municipal de regência da política de atendimento ao idoso, especial-
mente pela Lei Federal nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso e Lei n.º 8842/1994 - Política Nacional do Idoso. 
5.2- A execução dos projetos deverá se limitar ao território do município de Araxá-MG, motivo pelo qual somente serão 
analisados pela Comissão de Seleção os projetos apresentados por organizações da sociedade civil sediadas ou com 
representação atuante e reconhecida no município de Araxá-MG, inscritas no CMIA.  
5.3- A Comissão de Seleção se reunirá na sede do Conselho do Idoso e avaliará os projetos apresentados e inscritos 
no processo de Chamamento Público, emitindo em seguida seu respectivo parecer, pelo qual indicará ao CMIA a 
aprovação ou reprovação dos projetos apresentados e seus respectivos valores, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo fi nal para apresentação dos projetos pelas 
organizações da sociedade civil proponentes.
5.4- No trabalho de avaliação das propostas, a Comissão de Seleção poderá, a seu critério, realizar diligências visando 
a obtenção de esclarecimentos que a auxiliem na sua tomada de decisão, devendo as organizações e associações 
proponentes franquear o acesso às suas instalações e às informações do projeto.
5.5- As deliberações da Comissão de Seleção serão sempre tomadas por maioria simples, independentemente de 
observância de paridade entre as representações governamental e não-governamental.
5.6- Fica impedida de participar da Comissão de Seleção dos projetos pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha man-
tido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil participantes do chamamento público. 
5.7 – Concluídos os trabalhos de avaliação, a deliberação da Comissão de Seleção, manifestada em parecer escrito, 
será submetida à aprovação ou reprovação do plenário do colegiado, o qual decidirá na forma de resultado preliminar, 
em conformidade com o item 7 deste edital.
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
6.1- Após a verifi cação da documentação especifi cada no item 3.10 deste edital, os projetos apresentados que estejam 
em conformidade com os parâmetros exigidos serão analisados pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, 
conforme os critérios de julgamento descritos na tabela a seguir:

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO ELEMENTO DE AVALIAÇÃO PONTOS
A) 1 - Descrição da realidade que se pretende modifi -
car pelo objeto da parceria proposta
2- Evidenciação de indicadores desta realidade
3 – Do nexo de causalidade entre esta realidade e o 
objeto proposto.
4 – Descrição clara das metas a serem atingidas

·  Atendeu aos 4 itens do quesito satisfatoriamente - 30 
pontos.
· Atendeu a 3 itens do quesito satisfatoriamente - 25 
pontos.
· Atendeu a 2 itens do quesito satisfatoriamente - 20 
pontos.
· Atendeu a 1 item do quesito satisfatoriamente - 15 
pontos.
· Não atendeu a nenhum item do quesito - 0 pontos.

40 pontos

B) Adequação da proposta com as diretrizes dos eixos 
temáticos contidos neste edital. 

· Grau pleno de atendimento – proposta aderente à 
maior parte das diretrizes propostas nos eixos temá-
ticos – 20 pontos. 
· Grau satisfatório de atendimento– proposta aderente 
a pelo menos uma das diretrizes propostas nos eixos 
temáticos - 10 pontos.
· O não atendimento ou o atendimento insatisfatório - 0 
pontos.

30 pontos

C) 1 - Informações sobre ações a serem executadas
2 - Metas a serem atingidas
3 - Indicadores que aferirão o cumprimento das metas
4 – Prazos para a execução das ações que se referem 
ao cumprimento das metas 

· Atendeu aos 4 itens do quesito satisfatoriamente - 30 
pontos.
· Atendeu a 3 itens do quesito satisfatoriamente - 25 
pontos.
· Atendeu a 2 itens do quesito satisfatoriamente - 20 
pontos.
· Atendeu a 1 item do quesito satisfatoriamente - 15 
pontos.
· Não atendeu a nenhum item do quesito - 0 pontos.

30 pontos

Pontuação Máxima Global 100 pontos

6.2 - A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classifi catório.
6.3 - Cada um dos 04 (quatro) critérios de avaliação constantes da tabela acima serão avaliados e pontuados pela 
Comissão de Seleção.
6.4 - Serão classifi cadas apenas as propostas que obtiveram pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
6.5 - Serão automaticamente desclassifi cadas do processo seletivo as propostas que se enquadrarem em qualquer 
das situações a seguir explicitadas:
a. Obtiverem pontuação inferior a 60 (sessenta) pontos;
b. Apresentarem propostas que não se enquadrem em nenhum dos eixos propostos no edital;
c. Apresentarem propostas que não apresentem os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das 
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metas;
d. Apresentarem propostas que não indiquem um quadro de recursos humanos claro e defi nido para realização da 
parceria com breve descrição do papel de cada profi ssional indicado;
e. Apresentarem propostas que não apresentam a descrição da realidade social objeto da parceria e seu nexo com as 
atividades previstas no projeto proposto;
6.6- A Comissão de Seleção poderá propor adequações aos projetos durante o prazo do processo de seleção e clas-
sifi cação, nos seguintes termos:
a. Propor ou recomendar readequações no plano de trabalho de modo a potencializar e/ou maximizar os resultados 
pretendidos.
b. Propor ou recomendar readequações fi nanceiras no plano de trabalho de modo que contribua para a consonância 
entre as ações/atividades propostas e os recursos fi nanceiros solicitados.
c. Propor ou recomendar readequações a qualquer título que possam contribuir para garantia do uso efi ciente dos 
recursos públicos com foco no benefi ciário fi nal.
6.7- Havendo empate na classifi cação das propostas, a Comissão de Seleção deverá observar os seguintes critérios 
para fi ns de desempate:
a. será escolhida prioritariamente a proposta que tenha maior pontuação obtida na somatória dos critérios de julga-
mento A, B e D da tabela acima;
b. preferência para entidades que não receberam recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso– FUN-
DIPI/ARAXÁ nos últimos 02 (dois) anos;
c. persistindo o empate, será realizado sorteio público pela Comissão de Seleção, na sede do Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso – CMIA/ARAXÁ, em data a ser divulgada no Diário Ofi cial do Município – DOMA.
6.8 - A comissão de Seleção poderá promover visita técnica à organização da sociedade civil proponente ou em locais 
onde serão desenvolvidas as atividades do plano de trabalho com objetivo de esclarecer dúvidas acerca da proposta, 
contribuindo para a emissão do parecer técnico que defi nirá a ordem de classifi cação do projeto.
6.9- Após a atribuição de pontuação pela Comissão de Seleção a cada um dos projetos apresentados pelas organi-
zações da sociedade civil, esta deverá elaborar parecer justifi cando as notas atribuídas a cada proposta e a respectiva 
lista classifi catória das mesmas, os quais serão apresentados ao plenário do CMIA. 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1- Compete ao plenário do CMIA aprovar resultado preliminar do presente processo de Chamamento Público, me-
diante votação aberta do parecer indicativo da Comissão de Seleção, a ser realizada em sessão ordinária ou extraor-
dinária.
7.2 - O resultado preliminar da seleção será publicado no Diário Ofi cial do Município (DOMA), bem como disponibili-
zado no quadro de avisos do Centro de Apoio aos Conselhos da Prefeitura Municipal, sendo assegurada a todos os 
interessados o direito de interpor recurso administrativo contra a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data da publicação do resultado no Diário Ofi cial, podendo os demais interessados apresentarem, caso queiram, recur-
so contendo suas contrarrazões no prazo de (05) cinco dias úteis, a partir da publicação ofi cial do resultado preliminar.
7.3- Os recursos interpostos pelos participantes deste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, a 
qual os submeterá à análise Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da decisão para 
apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser realizada 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de protocolo do recurso, sendo que a decisão recorrida poderá ser 
mantida ou reformada pelo plenário do CMIA.
7.4- Após o julgamento dos recursos interpostos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, o CMIA, medi-
ante Resolução, deverá homologar e divulgar no DOMA o resultado fi nal do julgamento das propostas apresentadas.
7.4.1- O resultado do julgamento das propostas será lavrado em ata, contendo a lista classifi catória das propostas, 
com a respectiva pontuação, discriminando as organizações da sociedade civil selecionadas e as desclassifi cadas.
7.5- A formalização do instrumento jurídico da parceria objeto do presente certame perante a Administração Municipal 
e o Conselho Municipal do Idoso se dará em conformidade com o que estabelecem a Lei n.º 13.019/2014 e o Decreto 
Municipal n.º 2.229/2016, bem como a respectiva execução do objeto pactuado, a liberação dos recursos, o monitora-
mento e a avaliação da parceria avençada com recursos do FUNDIPI, inclusive no que se refere à prestação de contas 
mensais e anuais dos recursos recebidos. 
8. DA CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SELECIONADAS
8.1-  Após a homologação e publicação do resultado fi nal do julgamento das propostas, o CMIA convocará, mediante 
Resolução publicada no DOMA, a organização da sociedade civil selecionada, conforme a ordem de classifi cação, 
para que, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresente os documentos necessários à sua habilitação para a cel-
ebração do instrumento de parceria, de acordo com os requisitos previstos neste edital e no Decreto Municipal n.º 
2.229/2016, em data e local designados na Resolução de convocação.
8.2 - As organizações da sociedade civil convocadas deverão protocolar no CMIA e no Departamento de Convênios do 
Município de Araxá os seguintes documentos para a habilitação: 
a) Plano de Trabalho que deverá conter: 
- Identifi cação da organização;
- Nome do Projeto; 
- Fundamentação legal;
 - Tipo de atendimento ou ação;
- Objetivo Geral – (Indicação o que se pretende atingir);
- Objetivo Específi co – (O que se propõe executar e os resultados esperados);
- Justifi cativa – (Por que o projeto deve ser implementado? Apresentar dados estatísticos do público a serem atendidas, 
suas necessidades sociais, o diagnóstico social que justifi que sua atuação);
- Público Alvo;
- Número de benefi ciários a ser atendido;
- Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as ativ-
idades ou projetos e metas a serem atingidas;
- Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
- Impactos Sociais – O que vai mudar com as ações implementadas;
- Monitoramento e avaliação – prever como o projeto será acompanhado e avaliado.
b) Relatório de capacidade técnica operacional da organização da sociedade civil com uma lauda, demonstrando a 
experiência com objeto do projeto desenvolvido acompanhado de no máximo 10 (dez) fotos. 
c) Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela 
parceria;
d) Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
e) Defi nição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
f) Cópia do Estatuto Social vigente, com as alterações previstas pela Lei 13.019/2014, e da ata de eleição da diretoria 
atual, registrados em Cartório, pelo qual se possa averiguar se a fi nalidade institucional da entidade é compatível com 
o objeto da parceria a ser celebrada;
g) Comprovante de inscrição atualizado do CNPJ da entidade;
h) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, com respectivos cargos que ocupam, 
acompanhada de seus endereços residenciais, número documento de Identidade e número de inscrição no CPF;
i) Atestado de inscrição e funcionamento vigente, expedido pelo CMIA;
j) Cópia do comprovante do exercício pleno da propriedade do imóvel onde a organização da sociedade civil presta 
atendimento direto ao idoso, mediante apresentação de cópia autenticada da Certidão de Registro Imobiliário, com 
matrícula atualizada, quando se tratar de imóvel próprio, ou do Termo de Comodato ou Cessão de Uso com prazo 
de duração mínimo de 10 (dez) anos, conforme artigo 36, alínea “J”, do Decreto Municipal n.º 2.2229/2016, e deverá 
apresentar documento comprobatório do ato jurídico pertinente;
k) Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;
l) Certidão de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço - CRF/FGTS;
m) Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
n) Certidão negativa de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos em legislação específi ca;
o) Certidão negativa de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui inscrição estadual;
p) Declaração assinada pelo dirigente da proponente selecionada atestando que não é agente político ou membro do 
Ministério Público e nem dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública municipal ou seu respectivo cônjuge 
ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade até segundo grau. 
q) Declaração, sob as penas da lei, de que a organização da sociedade civil classifi cada não está impedida de celebrar 
qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 
39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, atestando especialmente que:
q.1) a organização proponente não teve suas contas rejeitadas pela administração pública federal, estadual ou mu-
nicipal nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados, ou tenha sido reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das 
contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei federal n° 
13.019, de 2014);
q.2) a organização proponente não foi punida com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, ou, ainda, 
com as sanções previstas nos incisos II e III do art. 73 da Lei federal n° 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da 
Lei n° 13.019, de 2014);
q.3) a organização proponente não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, 
da Lei federal n° 13.019, de 2014); 
q.4) a organização proponente não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
q.5) a organização proponente não tem entre seus dirigentes pessoa que tenha sido julgada responsável por falta 
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação; 
ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos I, II e III do art. 12 da Lei federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei federal n° 
13.019, de 2014);
r) Declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com 
os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função 

de confi ança de órgão ou entidade da Administração Pública municipal, ressalvadas as contratações permitidas pelas 
exceções previstas na Lei Municipal n.º 7.322, de 12 de março de 2019.
s) Comprovante de experiência prévia, com efetividade no objeto da parceria de no mínimo 01(um) ano.
t.1) Para a comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria ou de objeto de 
natureza semelhante, poderão ser admitidos, sem prejuízo de outros:
t.1.1) instrumentos similares fi rmados com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, com empre-
sas públicas, privadas, outras OSC’s ou cooperações internacionais, acompanhados de declaração de efetividade na 
realização das ações, indicando quais os resultados alcançados, emitidos pelo representante legal ou estatutário do 
concedente ou contratante;
t.1.2) declarações de experiência anterior, emitidas por redes, OSC’s, movimentos sociais ou empresas públicas ou 
privadas que especifi quem a efetividade das ações e indiquem os resultados alcançados, fi rmadas pelo representante 
legal ou estatutário do concedente ou contratante;
t.1.3) declaração, sob as penas da lei, fi rmada pelo representante legal ou estatutário, sobre a experiência prévia da 
OSC, acompanhada de relatório pormenorizado das atividades por ela já desenvolvidas e especifi cando sua efetivi-
dade.
8.2.1 – As organizações da sociedade civil selecionadas deverão protocolar na Secretaria do Conselho Municipal do 
Idoso uma cópia da versão fi nal do projeto aprovado e protocolado junto ao Departamento de Convênios do Município, 
com envio de cópia digitalizada em formato de arquivo PDF para o endereço eletrônico projetosconselhos@araxa.
mg.gov.br. 
8.3- As declarações acima referidas deverão ser assinadas pelo representante (s) estatutário (s) ou dirigente (s) da 
OSC.
8.4- Serão consideradas regulares, para os fi ns deste edital, as certidões positivas com efeito de negativas referidas 
nas alíneas “k”, “l”, “m”, “n” e “o” do item 8.2 por força de parcelamento ou demais hipóteses de suspensão da exigibi-
lidade do crédito tributário ou trabalhista. 
8.5 -  Caso se verifi que na fase de habilitação a inveracidade das declarações ou a desconformidade dos documentos 
apresentados, ou que as certidões estejam com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem dis-
poníveis eletronicamente, a OSC selecionada será notifi cada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, regularizar a 
documentação, sob pena de ser considerada inabilitada e impedida de celebrar parceria com o Município no âmbito do 
presente Chamamento Público, sendo, portanto, eliminada do processo de Chamamento Público por descumprimento 
de requisitos legais. 
8.6- Na hipótese da OSC selecionada não atender aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classifi -
cada será convidada a aceitar a celebração de parceria, nos termos da proposta por ela apresentada e aprovada pelo 
CMIA.
8.7- Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a verifi cação dos documentos que comprovem o 
atendimento aos requisitos previstos na fase de habilitação pelo Departamento de Convênios do Município. 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
9.1-  As Organizações da Sociedade Civil interessadas poderão impugnar este edital no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis contados de sua publicação no Diário Ofi cial do Município – DOMA. 
9.2 - Não serão acolhidas as impugnações protocoladas fora do prazo legal, nem aquelas subscritas por represen-
tante não habilitado legalmente ou que não tenha poderes ou procuração por instrumento público para representar a 
instituição. 
9.3 – O pedido de impugnação ao edital deverá ser formalizado por escrito e deve ser protocolado no Centro de Apoio 
aos Conselhos Municipais, situado à Rua Lázaro Ribeiro da Silva, nº 105, Bairro São Cristóvão, Araxá – MG, no horário 
de 8h às 17h.
9.4- As impugnações ao edital serão analisadas e julgadas pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de protocolo do pedido no CMIA, cujo resultado será publicado no 
Diário Ofi cial do Município – DOMA. 
9.5 - Não caberá interposição de recurso administrativo da decisão da Comissão de Seleção que indeferir a impug-
nação deste edital.

ANEXO II 
PLANO DE TRABALHO

MUNICÍPIO DE ARAXÁ

Espaço reservado
Ano:
Nº do Plano:
Nº do Protocolo:
Nº do Convênio:

PLANO DE TRABALHO
CONCEDENTE
1 - RAZÃO SOCIAL: 2 - CNPJ
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
1 - RAZÃO SOCIAL: 2 - CNPJ
3 - ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro)
4 – CIDADE 5 - CEP 6 - DDD/TELEFONE 7 - FAX
8 - CONTA COR-
RENTE 9 - BANCO 10- AGÊNCIA 11 - PRAÇA DE PAGAMENT0

12 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL 13 - CPF:
14 - CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR 15 - CARGO 16 - DATA VENC. MANDATO
17 - ENDEREÇO RESIDENCIAL 18 - CEP
19 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 20 - Nº CREA
21 - ENDEREÇO ELETRÔNICO(e-mail) 22 - REGIONAL DO ÓRGÃO:
23 - REPASSE DE CARACTERIZAÇÃO ESPECIAL (Calamidade Pública, Educação, Saúde, 
Assistência Social):
II - OUTRO PARTÍCIPE
1 - TIPO 2 - NOME 3 - CNPJ
4 - ENDEREÇO 5 - BAIRRO 6 - CEP
7- DIRE-
TORIA 
REGIO-
NAL

8- REGIST. 
CONCEDENTE 9- BANCO 10-AGÊNCIA 11-CONTA

12- NOME DO RESPONSÁVEL 
LEGAL 13 - IDENTIDADE: 14 - ÓRGÃO EXPE-

DIDOR:

15 - CPF: 16 - CARGO 17 - DATA VENC. 
MANDATO

OUTRO PARTÍCIPE
1 - TIPO 2 - NOME 3 - CNPJ

4 - ENDEREÇO 2 - NOME 3 - CNPJ
7- DIRETORIA 8- REGIST. 9 - BANCO 10- AGÊNCIA 11- CONTA
REGIONAL CONCEDENTE
12- NOME DO RESPONSÁVEL
LEGAL 13 - IDENTIDADE: 14 - 

15 - CPF: 16 - CARGO 17 - DATA VENC. MANDATO

III – BREVE HISTORICO DA ORGANIZAÇAO:

IV – RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO)
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V - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - PROGRAMA/TÍTULO DA OBRA
2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
(Campo Dinâmico) 
3 - TIPO DE ATENDIMENTO 4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:

INÍCIO: TÉRMINO:
5 – OBJETIVO GERAL
6 – OBJETIVO ESPECIFICO: (O QUE? COMO? PARA QUEM OU 
PARA QUE?)
6 – JUSTIFICATIVA (RESSALTAR PROBLEMA SOCIAL QUE O 
PROJETO PRETENDE SOLUCIONAR – IMPACTO SOCIAL DO 
PROJETO E TRANFORMAÇÕES ESPERADAS – AREA GEOGRA-
FICA QUE O PROJETO SE INSERE)
7 - PESSOAS BENEFICIADAS
QUANTIDADE DESCRIÇÃO
8 – METODOLOGIA DE TRABALHO

VI - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

1 - 
META

2- ETAPA/FASE 3- ESPECIFI- 
CAÇÃO

4- INDICADOR 
FÍSICO

5- DURAÇÃO

6-Unidade 7-Quanti- dade 8-Início 9-Término
( C a m -
po Di-
nâmico)

(Campo Dinâmi-
co)

(Campo Dinâ- 
mico

(Campo Dinâmi-
co)

(Campo Dinâmico) (Campo Dinâmi-
co)

2 - VALOR DA PROPOSTA / CONTRAPARTIDA
ESPECIFICAÇÃO VALOR % OBSERVAÇÃO
SOLICITADO AO 
CONCEDENTE
C O N T R A PA R -
TIDA
OUTRAS FON-
TES
PARLAMENTAR
CUSTO TOTAL 
DA PROPOSTA
3 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR CONCEDENTE VALOR PROPONENTE
(Campo Dinâmico) (Campo Dinâmico) (Campo Dinâmico)

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

1 - CONCEDENTE

MÊS ANO VALOR
(Campo Dinâmico) (Campo Dinâmico) (Campo Dinâmico)

2 - PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

MÊS ANO VALOR
(Campo Dinâmico) (Campo Dinâmico) (Campo Dinâmico)

VII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fi ns de prova junto ao Concedente, para os efeitos e sob as penas da Lei, 
que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Município de Araxá ou qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal, Estadual ou Federal, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento do Município, na 
forma deste Plano de Trabalho.

____________________________________     ________________________________________
Local e Data Nome/Assinatura do Titular ou Representante do(a) Proponente 

Venho submeter à apreciação de V. Sa. O presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos por meio de convênio.
_______________________________________________   _____________________________________
Assinatura do Representante Legal Data 
_______________________________________________   _____________________________________
Nome Legível Nº Identidade CPF 

VIII - RESERVADO AO CONCEDENTE

1 - PARECER TÉCNICO
CÓDIGO DO PLANO:
TÍTULO DO PLANO:
PARECER(Favorável / Não Favorável):
TEXTO DO PARECER:
Técnico da Secretaria _________________________________, Matrícula_________________________________
Data______________________________________________
Diretor Matrícula _________________
Data
2 - OBSERVAÇÃO

5.1- QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
a) Pessoal e Encargos

Meta Etapa
Fase Função Situação Qdade Salário 

S a l á r i o 
Total 

Mensal

S a l á r i o 
Total 
Anual

Recursos
C o n c e -

dente
P r o p o -

nente

TOTAL GERAL

b) Material Permanente

Meta Etapa
Fase Função Situação Qdade Salário 

S a l á r i o 
Total 

Mensal

S a l á r i o 
Total 
Anual

Recursos
C o n c e -

dente
P r o p o -

nente

TOTAL GERAL

c) Material de Consumo

Meta Etapa
Fase Função Situação Qdade Salário 

S a l á r i o 
Total 

Mensal

S a l á r i o 
Total 
Anual

Recursos
C o n c e -

dente
P r o p o -

nente

TOTAL GERAL

d) Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Meta Etapa
Fase Função Situação Qdade Salário 

S a l á r i o 
Total 

Mensal

S a l á r i o 
Total 
Anual

Recursos
C o n c e -

dente
P r o p o -

nente

TOTAL GERAL

e) Serviços de Terceiros (Pessoa Física)

Meta Etapa
Fase Função Situação Qdade Salário 

S a l á r i o 
Total 

Mensal

S a l á r i o 
Total 
Anual

Recursos
C o n c e -

dente
P r o p o -

nente

TOTAL GERAL

Deverão ser acrescentadas quantas planilhas forem necessárias, de acordo com os elementos de despesa, mencio-
nados no Cronograma de aplicação.

ANEXO IV
Declaração
Declaro para os devidos fi ns que o dirigente desta Instituição não é agente político de Poder ou Ministério Público e 
nem dirigente de órgão ou instituição da administração pública de qualquer esfera governamental, ou o respectivo 
cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até segundo grau. 
Por ser verdade, fi rmo a presente declaração.
Araxá ----------------------------
ASSINATURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO nº. 007, de 14 de janeiro de 2020.
Dispõe sobre a composição da Comissão de Análise e Seleção dos projetos a serem apresentados pelas organizações 
da sociedade civil no âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 01/2020/CMIA.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), 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 re-
gimentais, e em especial o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Resolução n.º 010/2019, e 
observando o disposto no artigo 27 da Lei n.º 13.019/2019 e nos artigos 24 e 25 do Decreto Municipal n.º 2.229/2016; 
Considerando a deliberação do plenário do Conselho Municipal do Idoso em sessão ordinária do dia 11 de fevereiro 
de 2020,         
RESOLVE:
Art. 1º- Fica assim constituída a Comissão de Análise e Seleção e Análise dos projetos a serem apresentados pelas 
organizações da sociedade civil no âmbito do Edital n.º 01/2020/CMIA, aprovado pela Resolução n.º 05, de 11 de 
fevereiro de 2020: 
1.  Sara Resende
2. Larissa Mendes da Silva
3. Gleide Aparecida Moura
4. Lilian Cristina Oliveira
Art. 2º - As atribuições da Comissão de Seleção e seus procedimentos de trabalho estão previstos no Edital de Cha-
mamento Público n.º 01/2020, no Regimento Interno do CMIA, na Lei nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 
2.229/2016, e deverão ser observados por seus integrantes no exercício de suas competências.    
Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 14 de fevereiro de 2020.

Sara Resende
Presidente em Exercício do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N.º 08, de 11 de fevereiro de 2020.

Dispõe sobre a nomeação dos membros eleitos para a nova Diretoria Executiva do Conselho Municipal do Idoso de 
Araxá-CMIA para exercício do mandato do biênio 2019-2021.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela defi nição das políticas 
públicas de atendimento ao Idoso no Município de Araxá, com fundamento no art. 8ª da Lei Municipal n.º 3.492/1999, 
e nos artigos 20, 21 e 22, I e II, do Regimento Interno do CMIA, aprovado pela Resolução n.º 010/2019, de 16 de abril 
de 2019;
Considerando a eleição da nova Diretoria Executiva do CMIA, realizada na sessão ordinária no dia 11 de fevereiro de 
2020;
RESOLVE:
Art. 1º - A Diretoria do Conselho Municipal do Idoso de Araxá para o mandato do biênio 2019 -2021 será composta 
pelos seguintes conselheiros titulares:
I. Presidente: Sara Resende  
II. Vice-Presidente: Mirlane Lázara Deckers
III. 1ª Secretária:  Lilian Cristina Oliveira
IV. 2ª Secretário: Vinicius Santos Nogueira Lima
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de fevereiro de 2020.   
Araxá – MG, 11 de fevereiro de 2020. 

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N.º 09, de 18 de fevereiro de 2020.

Nomeia os membros das Comissões Temáticas Permanentes do Conselho Municipal do Idoso para o mandato do 
biênio 2019-2021 
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), 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 regimen-
tais, e em especial o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Resolução n.º 010/2019; 
Considerando a deliberação do plenário do Conselho Municipal do Idoso, em sessão extraordinária do dia 18 de feve-
reiro de 2020,         
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam assim constituídas as Comissões Temáticas Permanentes do Conselho Municipal do Idoso para o man-
dato do biênio 2019-2021:
a) Políticas Públicas e Orçamento Municipal:
- Jocelene Maria da Silva
- Thais de Fátima dos Santos
- Larissa Mendes da Silva
- Gleide Aparecida Moura
b) Legislação e Parcerias com o Terceiro Setor:
- Carlos Edésio Balieiro
- Míriam Antoin Karam Lemos
- Edelzi Gomes Lima
- Gleide Aparecida Moura
c) Comunicação Institucional e Mobilização da Sociedade Civil:
- Thais de Fátima dos Santos
- Jocelene Maria da Silva
- Mirlane Lazara Deckers
- Sara Resende
d) Comissão de Análise de Pedidos de Inscrição:
- Thais de Fátima dos Santos
- Marisete Aparecida Augusto
- Lillian Cristina Oliveira
- Vinícius Santos Nogueira Lima
Art. 2º - As atribuições das Comissões Temáticas Permanentes constituídas e seus procedimentos de trabalho estão 
previstos no Regimento Interno do CMIA, aprovado pela Resolução n.º 10, de 16 de abril de 2019, e deverão ser ob-
servados por seus integrantes no exercício de suas competências.    
Art. 3º-  Fica revogada a Resolução n.º 018, de 28 de maio de 2019.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 18 de fevereiro de 2020.

Sara Resende 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá
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INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ALAIRSON LUIS BATISTA ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.862.0184.001, localizado na RUA MANOEL WALDOMIRO DA SILVA, 25, Bairro SANTA RITA, 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 in-
fração 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, ANGELINA APARECIDA PEREIRA ENGLER, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.386.0046.001, localizado na RUA THEODORA TEIXEIRA DE REZENDE, 215, Bairro JARDIM EUROPA, 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 pre-
sente edital, BELCHIOR JOSE DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.041.0109.001, localizado na RUA RENE TEIXEIRA, 80, 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 pre-
sente edital, BELCHIOR JOSE DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.041.0071.001, localizado na RUA RENE TEIXEIRA, 50, 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 pre-
sente edital, FLORENÇA ARAUJO OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.020.0204.001, localizado na RUA JOSE ALVES BORGES, 355, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR, 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 in-
fração ao artigo  154 E 155 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, GERALDO NEVES - ESPOLIO, 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, JECI BOLINA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.261.0185.001 E 0195, 
localizado na RUA MANOEL GONCALVES, 300 E 290, Bairro SAO DOMINGOS, 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 pre-
sente edital, JESSICA MARIA VIEIRA ROSA GONÇALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.c2.03.131.0096.001, localizado na RUA JOSE CARLOS PEDRO GRANDE, 230, Bairro ESTANCIA, 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, 
JOANA ISABEL RESENDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.015.0366.001, 
localizado na RUA OLIVEIROS MARQUES OLIVEIRA, 171, Bairro SANTA TEREZINHA, 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, JOSE MARIA DONIZETE SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.109.0313.001, localizado na RUA FERREIRA BENFICA, 45, Bairro ESTANCIA, 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 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, JULIO CESAR SCARPELLINI, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.400.0058.001, localizado na RUA MARIA JOSE BARBOSA, 165, Bairro JARDIM EUROPA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 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 pre-
sente edital, LORIANE BARCELOS ALMEIDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.157.0230.001, localizado na RUA PORTAL VEREDAS, 145, Bairro VEREDAS DA CIDADE, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 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, MARCELO ALVES FERREIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.073.0011.001, localizado na AVN PREFEITO ARACELY DE PAULA, 140, Bairro FERTIZA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo  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, 
MARIA ABADIA REZENDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.511.0228.001, 
localizado na RUA LENINHA ROCHA BORGES, 75, Bairro JARDIM EUROPA III, 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 pre-
sente edital, MARIA DO ROSARIO SILVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.182.0266.001, localizado na RUA ELIA RODRIGUES DA SILVA, 35, Bairro ODILON JOSE CARNEIRO, 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 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, NORVINA MADALENA DE PAULA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.026.0214.001, localizado na RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 20, Bairro BOM JESUS, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo  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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ORLANDO EUSTAQUIO DA SILVA E OUTRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.458.0030.001, localizado na AVN ABRAO JOSE BITTAR, 135, Bairro JARDIM BELA VISTA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 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, PAULA MISSIAS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.638.0040.001, 
localizado na RUA CONSTANTINO JOSE DA SILVA, 45, Bairro PAO DE AÇUCAR, 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 46 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, PAULO DENIZARDE VELOSO DE MATOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C1.02.062.0033.001, localizado na RUA IMBIAÇA, 277, 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 46 E 54 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 pre-
sente edital, PRISCILA FERNANDA FLORENTINO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.861.0136.001, localizado na RUA RICARDO ANDRADE FUZESSY, 45, Bairro SANTA RITA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 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, 
RAFAEL PEDRO XAVIER, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.824.0084.001, 
localizado na RUA JACINTA MARIA DA SILVA, 55, Bairro PEP-10, 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 pre-
sente edital, SINESIO FLAVIO DE CARVALHO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.447.0460.001, localizado na RUA CHICO BRUNO, 25, Bairro PORTAL CAMBURI, nesta cidade, por se encon-
trar 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.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PARECER CFD Nº 001, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019
Aprova, com ressalvas, a Avaliação Atuarial de 2019, com data focal em 31/12/2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO, do Instituto de Previdência do Município de Araxá-MG, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as fi xadas no inciso XI do art. 12 do Regimento Interno do Conselho, 

faz saber que:
CONSIDERANDO que o Conselho recebeu a Avaliação Atuarial de 2019 em 22 de maio de 2019;
CONSIDERANDO que o Conselho aprovou o Requerimento nº 009/2019, onde convidou a Atuária para tirar dúvidas 
sob o teor da Avaliação Atuarial de 2019;

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ – PREGÃO 05.017/2019 - EXTRATO DE CONTRATO. 
A FCAA e ANTONIO FARID COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, valor R$ 21.297,60; ARCEPATOS DISTRIBUIDORA 
LTDA, valor R$ 47.492,64; EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, valor R$ 22.368,30; SUPERMERCADO PAULA 
E PAULA LTDA, valor R$ 9.062,64, fi rmam contrato para aquisição de materiais para higiene pessoal, para atender as 
necessidades da sede da Fundação e dos subprogramas Casa de Acolhimento e Cerad, subprogramas mantidos pela 
FCAA. Prazo: até 31/12/2020. Edson Justino Barbosa, Presidente. 22/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ – PREGÃO 05.018/2019 - EXTRATO DE CONTRATO. 
A FCAA e ANTONIO FARID COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, valor R$ 140.554,90; SUPERMERCADO PAULA E 
PAULA LTDA, valor R$ 109.646,06, fi rmam contrato para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessi-
dades da sede da Fundação e dos subprogramas Casa de Acolhimento e Cerad, subprogramas mantidos pela FCAA. 
Prazo: até 31/12/2020. Edson Justino Barbosa, Presidente. 23/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ – PREGÃO 05.019/2019 - EXTRATO DE CONTRATO. 

A FCAA e ANTONIO FARID COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, valor R$ 17.197,25; ARCEPATOS DISTRIBUIDORA 
LTDA, valor R$ 26.131,32; EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, valor R$ 32.314,78; SUPERMERCADO PAULA E 
PAULA LTDA, valor R$ 5.877,10, fi rmam contrato para aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender 
as necessidades da sede da Fundação e dos subprogramas Casa de Acolhimento e Cerad, subprogramas mantidos 
pela FCAA. Prazo: até 31/12/2020. Edson Justino Barbosa, Presidente. 24/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ – PREGÃO 05.020/2019 - EXTRATO DE CONTRATO. 
A FCAA e HELDER JULIO FERREIRA, valor R$ 5.705,05; LÁZARO BEZERRA SOARES valor R$ 11.953,31; LDC 
COMÉRCIO EIRELI EPP, valor R$ 13.733,93; LM COMÉRCIO LTDA, valor R$ 4.382,00; PAPELARIA REGIONAL 
LTDA, valor R$ 5.440,52; TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI, valor R$ 6.108,00, fi rmam contrato para aquisição 
de materiais de escritório e escolares, para atender as necessidades da sede da Fundação e dos subprogramas Casa 
de Acolhimento e Cerad, subprogramas mantidos pela FCAA. Prazo: até 31/12/2020. Edson Justino Barbosa, Presi-
dente. 03/02/2020
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CONSIDERANDO a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho, realizada em 25/06/2019;
CONSIDERANDO o Relatório Prévio emitido pelo Conselheiro Relator;
CONSIDERANDO a Contestação apresentada pela Libertas & Associados Ltda;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho tomada na 11º Reunião Extraordinária do Conselho, realizada em 
02/12/2019;
CONSIDERANDO os autos do Processo CFD nº 001/2019;
1. O Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA, visou, discutiu e deliberou, nos termos do § 2º do art. 159 da Lei 
Municipal nº 7.090/2016 e do § 2º do art. 4º da Portaria MF nº 464/2018, pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA 
AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2019, COM DATA FOCAL EM 31/12/2018, sendo que fi cam ressalvados os seguintes 
pontos, nos termos do voto do relator:
a) que não estão claros os motivos que fazem com que o défi cit atuarial do IPREMA esteja aumentando ano após ano, 
mesmo com proposta de amortização implantada;
b) que não está claro se a base cadastral utilizada na Avaliação Atuarial está atualizada ou não e que, também, não 
fi cou claro se este fato impacta ou não no aumento do défi cit atuarial;
c) que a utilização da taxa real mínima de crescimento salarial não é a mais adequada para o Município de Araxá;
d) que o Plano de Amortização do Défi cit Atuarial não apresenta alíquotas suplementares com crescimento padroniza-
do, e, também, que as justifi cativas apresentadas para este fato não foram esclarecedoras;
e) que o Plano de Amortização do Défi cit Atuarial não observou o disposto no § 2º do art. 18 da Portaria MPS nº 403/08, 
e apresenta plano de equacionamento que ultrapassa os 35 anos, mas que, tal apontamento não será levado em conta 
face a alegação da Libertas & Associados Ltda de que a atual Avaliação Atuarial já foi enviada a Secretaria de Previ-
dência e esta não apontou nenhuma irregularidade;
f) que a Avaliação Atuarial não apresentou o impacto fi nanceiro e orçamentário do Plano de Equacionamento do Défi cit 
Atuarial nas contas dos Entes Municipais, nos termos do § 2º do art. 19 da Portaria MPS nº 403/08, mas que tal irreg-
ularidade deverá ser sanada quando do envio de proposta legislativa à Câmara Municipal de Araxá;
g) que deve prevalecer a recomendação de não investimento em imóveis.
Registre-se, Publique-se.
Araxá-MG, em 03 de dezembro de 2019.

Conselheiro MORENO FERNANDES DE SANTANA
Presidente do Conselho Fiscal e Deliberativo
Instituto de Previdência Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARECER CFD Nº 002, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Revoga o Parecer CFD nº 001, de 03 de dezembro de 2019, e Rejeita a Avaliação Atuarial de 2019.
O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO, do Instituto de Previdência do Município de Araxá-MG, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as fi xadas no inciso XI do art. 12 do Regimento Interno do Conselho, 
faz saber que:
CONSIDERANDO que o Conselho recebeu a Avaliação Atuarial de 2019 em 22 de maio de 2019;
CONSIDERANDO que o Conselho aprovou o Requerimento nº 009/2019, onde convidou a Atuária para tirar dúvidas 
sob o teor da Avaliação Atuarial de 2019;
CONSIDERANDO a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho, realizada em 25/06/2019;
CONSIDERANDO o Relatório Prévio emitido pelo Conselheiro Relator;
CONSIDERANDO a Contestação apresentada pela Libertas & Associados Ltda;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho tomada na 11º Reunião Extraordinária do Conselho, realizada em 
02/12/2019;
CONSIDERANDO os autos do Processo CFD nº 001/2019;
CONSIDERANDO a Consulta formulada à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, através do GESCON, 
tendo como número L034483/2019;
Art. 1º O Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA, visou, discutiu e deliberou, nos termos do § 2º do art. 159 da Lei 
Municipal nº 7.090/2016 e do § 2º do art. 4º da Portaria MF nº 464/2018, pela REJEIÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 
DE 2019, COM DATA FOCAL EM 31/12/2018, nos termos do voto do relator, pelos seguintes motivos:
a) que não estão claros os motivos que fazem com que o défi cit atuarial do IPREMA esteja aumentando ano após ano, 
mesmo com proposta de amortização implantada;
b) que não está claro se a base cadastral utilizada na Avaliação Atuarial está atualizada ou não e que, também, não 
fi cou claro se este fato impacta ou não no aumento do défi cit atuarial;
c) que a utilização da taxa real mínima de crescimento salarial não é a mais adequada para o Município de Araxá;
d) que o Plano de Amortização do Défi cit Atuarial não apresenta alíquotas suplementares com crescimento padroniza-
do, e, também, que as justifi cativas apresentadas para este fato não foram esclarecedoras;
e) que o Plano de Amortização do Défi cit Atuarial não observou o disposto no § 2º do art. 18 da Portaria MPS nº 403/08, 
e apresenta plano de equacionamento que ultrapassa os 35 anos;
f) que a Avaliação Atuarial não apresentou o impacto fi nanceiro e orçamentário do Plano de Equacionamento do Défi cit 
Atuarial nas contas dos Entes Municipais, nos termos do § 2º do art. 19 da Portaria MPS nº 403/08;
g) que deve prevalecer a recomendação de não investimento em imóveis.
Art. 2º Fica revogado o Parecer CFD nº 001, de 03 de dezembro de 2019.
Registre-se, Publique-se.
Araxá-MG, em 13 de fevereiro de 2020.

Conselheiro MORENO FERNANDES DE SANTANA
Presidente do Conselho Fiscal e Deliberativo
Instituto de Previdência Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARECER CFD Nº 003, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Veda a construção da Sede Administrativa do IPREMA.
O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO, do Instituto de Previdência do Município de Araxá-MG, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as fi xadas no inciso XI do art. 12 do Regimento Interno do Conselho, 
faz saber que:
CONSIDERANDO o Ofício SUP/IPREMA 128/2019 que pede deliberação do Conselho sobre a construção da Sede 
Administrativa do IPREMA;
CONSIDERANDO que o Conselho aprovou, em 02/12/2019, posicionamento provisório que rejeitou a construção da 
Sede Administrativa do IPREMA;

CONSIDERANDOo teor do Ofício CFD nº 057, de 03 de dezembro de 2019, que comunicou a Superintendência do 
IPREMA da decisão do Conselho;
CONSIDERANDOo teor do Ofício CFD nº 061, de 12 de dezembro de 2019, que, complementando o Ofício CFD 
057/2019, informou à Superintendência do IPREMA sobre o prazo para apresentar justifi cativas e fundamentos do 
investimento imobiliário e de plano de desmobilização imobiliária do IPREMA;
Art. 1º O Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA visou, discutiu e deliberou, nos termos legais e regulamentares, 
pela vedação da construção da sede administrativa do IPREMA sem a apresentação de justifi cativas e fundamentos do 
investimento imobiliário e sem a apresentação de plano de desmobilização imobiliária do IPREMA.
Art. 2º O Presidente do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA deverá acompanhar e dar ciência ao Conselho so-
bre o pleno atendimento do disposto no art. 1º, podendo, inclusive, provocar os órgãos de fi scalização e controle para 
que a decisão do Conselho seja cumprida.
Registre-se, Publique-se.
Araxá-MG, em 13 de fevereiro de 2020.

Conselheiro MORENO FERNANDES DE SANTANA
Presidente do Conselho Fiscal e Deliberativo
Instituto de Previdência Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA 011/2020

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 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora LUIZA APARECIDA 
MARTINS, inscrita no CPF sob o nº 928.242.266-68 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 
013.000.005 – UNIDADES ESCOLARES, sob a matrícula 95185, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA, nível/grau PEB1/17E2, com efeitos a partir de 01/02/2020.
Araxá/MG, 10 de fevereiro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 012/2020
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 LUCIA HELENA MOREIRA, inscrita no CPF sob o nº 718.869.746-91 e no órgão de sua lotação Secretaria 
Municipal de Educação 013.002.308 – CEMEI CONCEIÇÃO VELASCO, sob a matrícula 95086, no cargo efetivo de 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - APE, nível/grau APE1/4E2, com efeitos a partir de 01/02/2020.
Araxá/MG, 10 de fevereiro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 013/2020
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 e reajuste de acordo com os índices 
do RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c 
art. 32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora IONE DAS GRAÇAS PEREIRA PORTO, inscrita no CPF sob o nº 
652.996.716-87 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.002.108 – CEMEI CASSIO BAR-
SANTE, sob a matrícula 96124, no cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - APE, nível/grau APE1/4D2, 
com efeitos a partir de 01/02/2020.
Araxá/MG, 10 de fevereiro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 014/2020
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 e reajuste de acordo com os índices do 
RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 
32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora TELMA DI MAMBRO SENRA, inscrita no CPF sob o nº 277.715.206-34 
e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Saúde, 015.003.011 – SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
sob a matrícula 96487, no cargo efetivo de TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇO PÚBLICO, nível/grau 001/18W, com 
efeitos a partir de 01/02/2020.
Araxá/MG, 10 de fevereiro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 02, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020.
CONSIDERANDO, A LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, da isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e outros correspondentes, do processo licitatório e contratos da Administração Pública;
CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 1.119, DE 23 DE JULHO DE 2018, que torna obrigatória a inserção da informação 
de formalização de contrato entre os estabelecimentos de saúde e o gestor de saúde para prestação de serviços no 
âmbito do SUS no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).O Secretário de Atenção à Saúde, no 
uso de suas atribuições. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
vem TORNAR PÚBLICO, a existência dos CONTRATO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS entre a Prefeitura Munic-
ipal de Araxá/MG (Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG).

PRESTADOR Processo contrato Data de vencimento
ASSOC. DE ASSIS. SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAXA 255/2016 407/2016 20/03/2020
ASSOC. DE ASSIS. SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAXA mar/17 21/2017 20/03/2021
ASSOC. DE ASSIS. SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAXA mar/17 39/2018 23/01/2021
OBRAS ASSISTENCIAIS  CASA DO CAMINHO 255/2016 408/2016 20/12/2020

OBRAS ASSISTENCIAIS  CASA DO CAMINHO 97/2017 347/2017 03/07/2020
MELHORAMENTOS DOM BOSCO - 132/2017 346/2017 20/06/2020
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ARAXA 254/2016 391/2016 28/11/2020
INSTITUTO QUIMICO DE ANALISES CLINICAS LTDA mar/17 49/2017 14/02/2020
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ - 629 178/2018 373/2018 22/10/2020
CENTRO DE DIÁLISE DE ARAXÁ - 2697 143/2019 324/2019 13/09/2020
UNIMED 130/2019 317/2019 03/09/2020
NEUROLOGIKA 138/2019 349/2019 03/10/2020
INSTITUTO QUIMICO DE ANALISES CLINICAS LTDA 166/2019 381/2019 12/11/2020
MELHORAMENTOS DOM BOSCO - 332 148/2019 377/2019 20/09/2020

Os contratos e suas cláusulas poderão ser visualizados por qualquer interessado no portal da transparência do Mu-
nicípio de Araxá/MG, através do site: araxa.mg.gov.br.
Cumpra-se e publique.
Araxá/MG, 20 de fevereiro de 2020.

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde


