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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 324 Sexta, 24 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico  09.015/2020. Processo 074. 
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de consumo e instrumentais  de uso odontológico, para 
atender a demanda dos consultórios da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 
29/04/2020 à partir das 17:00 horas até 13/05/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 13/05/2020 
às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 13/05/2020 às 09:20. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e 
www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 22/04/2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.026/2020. Processo 075. O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia incluindo  forne-
cimento de material e mão de obra para revitalização e reforma da praça Célia Montandon – Praça da Mangueira no 
Município de Araxá-MG. Abertura: 11/05/2020 às 09:00h. Edital disponível: 27/04/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 23/04/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO N.º 21, de 22 de abril de 2020.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão, por tempo indeterminado, das atividades nos projetos custeados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), executados por organizações da 
sociedade civil, órgãos ou programas governamentais inscritos no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 
Araxá, e dá outras providências.  
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 de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei federal n.º 8.069/1990, e em 
observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência - artigo 
37, caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;
CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adoles-
cente, disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 91, caput e § 2º da Lei n.º 8.069/1990 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente; 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus - COVID 
19; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 5.529, de 25 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, que reconhece o estado de calamidade pública no âmbito estadual em decorrência da pandemia de Covid-19, 
causada pelo Coronavírus até 31 de dezembro de 2020, nos termos do Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março 
de 2020. 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida epidemia;
CONSIDERANDO o aumento de casos confi rmados de COVID-19 no Brasil, no Estado de Minas Gerais e no Município 
de Araxá; 
CONSIDERANDO o Protocolo de Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS-COVID-19), 
elaborado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 04 de março de 2020;
CONSIDERANDO o dever do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de zelar pelos direitos fun-
damentais das crianças e adolescentes previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
dentre os quais destacam-se o direito à saúde e à prioridade absoluta na implementação de políticas públicas;
CONSIDERANDO a decisão da Prefeitura Municipal de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação e em 
consonância com o Comitê Gestor de Enfrentamento ao COVID 19 em Araxá-MG, que determinou a suspensão das 
aulas na Rede Municipal de Educação por tempo indeterminado, a partir de 18 de março de 2020,  
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 
sessão extraordinária do dia 22 de abril de 2020;         
RESOLVE:
Art. 1º- Fica prorrogada, por tempo indeterminado, a suspensão das atividades desenvolvidas presencialmente nos 
projetos custeados mediante repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FM-
DCA),  cujo público atendido seja composto de crianças e adolescentes, executados por organizações da sociedade 
civil, órgãos ou programas governamentais inscritos no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Araxá, a 
qual fora determinada por força da Resolução n.º 14, de 17 de março de 2020, publicada na edição n.º 319 do DOMA, 
de 20 de março de 2020, com fundamento nos artigos 13, V, 70, caput, 71, caput, 76, VIII, e 81, da Lei Municipal n.º 
6.087/2011.  
§1º - As organizações da sociedade civil referidas neste artigo deverão solicitar ao gestor da parceria ajustes na ex-
ecução do objeto da parceria mediante alterações no plano de trabalho em execução, conforme respectivos termos de 
fomento celebrados com a Administração Municipal, a fi m de adequá-los ao determinado nesta Resolução, desde que 
sejam solicitadas de forma fundamentada e não haja modifi cação do objeto pactuado na parceria, na forma do artigo 
62, II, alíneas “a”, “b” e “c”, e § 4º, do Decreto Municipal n.º 2.229/2016, e artigo 57 da Lei federal n.º 13.019/2014.  
§ 2º- As organizações da sociedade civil referidas neste artigo poderão realizar atendimentos em modalidade remota 
às crianças, adolescentes e suas famílias no âmbito dos projetos em execução, desde que isto seja possível sem que 
haja prejuízo das ações ou metas pactuadas e esteja previsto no projeto original aprovado pelo CMDCA ou alterado 
mediante aprovação do gestor da parceria, na forma do § 1º deste artigo. 
§ 3º- Os órgãos ou programas governamentais referidos neste artigo poderão realizar atendimentos em modalidade 
remota às crianças, adolescentes e suas famílias no âmbito dos projetos em execução, desde que isto seja possível 
sem que haja prejuízo das ações ou metas pactuadas e esteja previsto no projeto original aprovado pelo CMDCA ou 
alterado mediante aprovação da Comissão Especial criada pela Resolução n.º 23, de 22 de abril de 2020, do CMDCA. 
§ 4º- As organizações da sociedade civil, órgãos ou programas governamentais referidos neste artigo poderão realizar 
atendimentos individuais a crianças e adolescentes que estejam em acompanhamento psicológico e/ou pedagógico 
nos projetos ou em outras situações especiais, tendo em vista a necessária proteção integral de seus direitos e inter-
esses, e desde que tais atendimentos estejam previstos no plano de trabalho original aprovado pelo CMDCA ou alter-
ado mediante aprovação do gestor da parceria, na forma do § 1º deste artigo, no caso de projetos das organizações 
da sociedade civil, ou por aprovação da Comissão Especial do CMDCA criada pela Resolução n.º 23, de 22 de abril de 
2020, no caso dos projetos governamentais, conforme a devida justifi cativa, considerando-se, ainda, as intercorrências 

geradas pela situação de epidemia causada pelo Coronavírus.  
§ 5º- As organizações da sociedade civil referidas neste artigo poderão dar continuidade às campanhas educativas 
direcionadas ao público infanto-juvenil e suas famílias, conforme planos de trabalho já aprovados e em execução 
mediante a celebração de termos de fomento com a Administração Municipal,  desde que isto seja possível sem que 
haja prejuízo das ações ou metas pactuadas e esteja previsto no projeto original aprovado pelo CMDCA ou alterado 
mediante aprovação do gestor da parceria, na forma do § 1º deste artigo.
§ 6º- Em todos os atendimentos individuais ou remotos realizados e nas atividades de campanhas educativas, as 
organizações da sociedade civil e os órgãos e programas de governo deverão observar as determinações vigentes 
das autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais quanto às medidas mitigadoras dos riscos de contágio do 
COVID-19 pelo público alvo. 
Art. 2º - Permanecem suspensas, por tempo indeterminado, todas as atividades presenciais desenvolvidas nas en-
tidades de atendimento à criança e ao adolescente inscritas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 
Araxá-MG, sob qualquer das modalidades de atendimento previstas em lei, ressalvadas as situações previstas nos §§ 
2º a 5º do artigo 1º desta Resolução, ainda que não sejam custeadas mediante transferência de recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), com fundamento nos artigos 90 a 97 da Lei federal n.º 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  
Art. 3º - Permanecem suspensas, por tempo indeterminado, as visitas de não residentes aos abrigados e a realização 
de atividades com grupos ou com a presença de público externo nas dependências das casas de acolhimento mantidas 
pela Fundação da Criança e Adolescente de Araxá – FCAA, entidade pública da Administração Indireta do Município 
de Araxá que mantêm programa de atendimento tipifi cado como acolhimento institucional para crianças e adolescentes 
sob medida protetiva. 
Art. 4º - As entidades de atendimento à criança e ao adolescente que descumprirem as determinações desta Resolução 
poderão sofrer sanções mediante instauração de procedimento administrativo pelo CMDCA, pela autoridade compe-
tente do Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelo Ministério Público, a requerimento deste Conselho, sem prejuízo de 
outras medidas judiciais cabíveis, conforme dispõem os artigos 5º, caput, e 6º, § 2º, da Lei Municipal n.º 6.087/2011. 
Art. 5º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de abril de 2020. 
Araxá – MG, 22 de abril de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

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

RESOLUÇÃO N.º 23, de 22 de abril de 2020.
Cria a Comissão Temporária de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e nomeia seus integrantes.  
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 de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011;
CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do ado-
lescente, disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 91, caput e § 2º da Lei n.º 8.069/1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, e o dever que incumbe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente em nosso município;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da epidemia causada pelo Novo Coronavírus - COVID 
19, tendo em vista a situação de emergência em saúde pública nacional e estadual declarada pelos respectivos entes 
federados;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 
sessão extraordinária do dia 22 de abril de 2020;         
RESOLVE:
Art. 1º- Fica criada a Comissão Temporária de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, que tem como atribuição acompanhar as ações do Poder Público 
e das organizações da sociedade civil durante o estado de  emergência em Saúde e calamidade pública no Município 
de Araxá em razão da epidemia causada pelo vírus COVID-19, podendo, nesse sentido, propor e aprovar medidas, 
fi scalizar ações e apoiar agentes públicos, órgãos governamentais e organizações da sociedade civil quando houver 
interesses e direitos de crianças e adolescentes a serem tutelados ou a questão for de competência do CMDCA, con-
forme a legislação regente.
Art. 2º- Fica assim constituída a Comissão Temporária de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus do CMDCA: 
 I –Leany Maria Pires Tupinambá
II- Mônica Aparecida de Faria
III- Sara Resende
IV- Magaly Stoppa
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 22 de abril de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO N.º 17, de 22 de abril de 2020.
Cria a Comissão Temporária de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus do Conselho Municipal do Idoso e nomeia 
seus integrantes.
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 regi-
mentais, e em especial o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Resolução n.º 010/2019, e em 
conformidade com a Lei Municipal n.º 3.492/1999 e Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 8.842/1994 
(Política Nacional do Idoso);
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da epidemia causada pelo Novo Coronavírus - COVID 
19, tendo em vista a situação de emergência em saúde pública nacional e estadual declarada pelos respectivos entes 

federados;
CONSIDERANDO que as pessoas idosas são consideradas pelos órgãos e autoridades do Sistema Único de Saúde e 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a população mais vulnerável e afetada pelas complicações clínicas 
decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus - COVID 19, com maior risco de óbito, inclusive; 
CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Municipal do Idoso em sessão extraordinária do dia 14 de abril 
de 2020, realizada em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”, conforme 
respectiva ata lavrada; 
RESOLVE:
Art. 1º- Fica criada a Comissão Temporária de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus do Conselho Municipal do 
Idoso, que tem como atribuição acompanhar as ações do Poder Público e das organizações da sociedade civil durante 
o estado de  emergência em Saúde e calamidade pública no Município de Araxá em razão da epidemia causada pelo 
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vírus COVID-19, podendo, nesse sentido, propor medidas, fi scalizar ações e apoiar agentes públicos e organizações 
da sociedade civil quando houver interesses e direitos de pessoas idosas a serem tutelados ou a questão for de com-
petência do Conselho Municipal do Idoso, conforme a legislação regente.
Art. 2º- Fica assim constituída a Comissão Temporária de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus do Conselho 
Municipal do Idoso: 
 I -Míriam Antoin Karam Lemos
II- Mirlane Lázara Deckers

III- Sara Resende
IV- Thaís de Fátima dos Santos
 Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 22 de abril de 2020.

Sara Resende 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA 026/2020
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte
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 de conformidade com o disposto art. 40, §7º, II, e §8º, 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, vitalícia, a ANTONIO 
PEREIRA NETO, cônjuge, inscrito no CPF 262.646.096-68, dependente de GERALDA TOBIAS DE RESENDE PEREI-
RA, inscrita no CPF sob o nº 361.939.686-87 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.002.303 
– CEMEI AZALIA GUIMARÃES, sob a matrícula 95746, no cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - APE, 
nível/grau APE1/4E2, falecida em 05/03/2020, devendo perceber R$2.082,65 (dois mil e oitenta e dois reais e sessenta 
e cinco centavos), correspondente a 100% (cem por cento) do total dos proventos, com reajuste de acordo com os 
índices do RGPS, a contar da data do óbito.
Araxá/MG, 08 de abril de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 027/2020
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 DAPHINE APARECI-
DA BORGES DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 471.794.816-53 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de 

Educação 013.000.003, sob a matrícula 95158, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/grau 
PEB1/18E2, com efeitos a partir de 01/04/2020.
Araxá/MG, 08 de abril de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 028/2020
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 ANGELA MARIA GONÇALVES PEREIRA, inscrita no CPF sob o 
nº 493.789.296-72 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.002.311 – CEMEI SARAH VALE 
ABRAHÃO, sob a matrícula 97550, no cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - APE, nível/grau APE1/1A, 
com efeitos a partir de 01/04/2020.
Araxá/MG, 08 de abril de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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