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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 327 Sexta, 15 de maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
04.027/2020 – Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramen-
to legal da contratação da empresa, entendendo possível a realização da mesma na Lei 13.979/2020. RATIFICO a 
condição de Dispensa de Licitação para a aquisição do medicamento etomidato para ser utilizado no momento da 
intubação dos pacientes suspeitos de covid 19 na unidade de Pronto Atendimento de Araxá-MG. Empresa contrata-
da: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A (CNPJ nº 18.269.125/0001-87), no valor total do contrato de R$ 
1.260,00 (Um mil e duzentos e sessenta reais), considerando a fi nalidade precípua da Administração, cujas necessi-
dades de urgência condicionam sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos preços praticados 
no mercado. Prazo: 03 (meses). Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 05/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO - Dispensa de Licitação 04.027/2020 – O 
MUNICÍPIO DE ARAXÁ e a empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A (CNPJ nº 18.269.125/0001-87), 
contratam entre si a aquisição do medicamento etomidato para ser utilizado no momento da intubação dos pacientes 
suspeitos de covid 19 na unidade de Pronto Atendimento de Araxá-MG, no valor total contratado de R$ 1.260,00 (Um 
mil e duzentos e sessenta reais). Prazo: 03 (meses). Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 05/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
04.028/2020 – Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramen-
to legal da contratação da empresa, entendendo possível a realização da mesma na Lei 13.979/2020. RATIFICO a 
condição de Dispensa de Licitação para aquisição de equipamentos médico hospitalares - respiradores pulmonares 
usados - para atender a demanda da secretaria de saúde no atendimento dos pacientes com suspeita de Covid 19 
no Município de Araxá/MG. Empresa contratada: L.C DADDE – EPP, (CNPJ nº 31.144.628/0001-94), no valor total 
de R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais), considerando a fi nalidade precípua da Administração, cujas necessi-
dades de urgência condicionam sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos preços praticados 
no mercado. Prazo: 90 (noventa) dias. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 05/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO - Dispensa de Licitação 04.028/2020 
– O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e a empresa L.C DADDE – EPP, (CNPJ nº 31.144.628/0001-94), contratam entre si a 
aquisição de equipamentos médico hospitalares - respiradores pulmonares usados - para atender a demanda da 
Secretaria de Saúde no atendimento dos pacientes com suspeita de Covid 19 no Município de Araxá/MG, no valor 
total contratado de R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais). Prazo: 90 (noventa) dias. Aracely de Paula – Prefeito 
Municipal, 05/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
04.029/2020 – Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramen-
to legal da contratação da empresa, entendendo possível a realização da mesma na Lei 13.979/2020. RATIFICO a 
condição de Dispensa de Licitação para aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda da Secretaria 
de Saúde no atendimento dos pacientes com suspeita de Covid 19. Empresa contratada: COPATI E CARDOSO 
LTDA ME (CNPJ nº 16.617.384/0001-26), no valor total de R$ 266.000,00 (Duzentos e sessenta e seis mil reais), 
considerando a fi nalidade precípua da Administração, cujas necessidades de urgência condicionam sua escolha, 
inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos preços praticados no mercado. Prazo: 90 (noventa) dias. Aracely 
de Paula – Prefeito Municipal, 11/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação 04.029/2020 – O 
MUNICÍPIO DE ARAXÁ e a empresa COPATI E CARDOSO LTDA ME (CNPJ nº 16.617.384/0001-26), contratam 
entre si a aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda da Secretaria de Saúde no atendimento dos 
pacientes com suspeita de Covid 19, no valor total contratado de R$ 266.000,00 (Duzentos e sessenta e seis mil 
reais). Prazo: 90 (noventa) dias. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 11/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
04.030/2020 – Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramen-
to legal da contratação da empresa, entendendo possível a realização da mesma na Lei 13.979/2020. RATIFICO a 
condição de Dispensa de Licitação para aquisição de sistema fechado de aspiração traqueal 12fr com MDI para ser 
utilizado na intubação de pacientes com suspeita de Covid 19 no Município de Araxá/MG. Empresa contratada: CO-
PATI E CARDOSO LTDA ME (CNPJ nº 16.617.384/0001-26), no valor total de R$ 196.720,00 (Cento e noventa e seis 
mil e setecentos e vinte reais, considerando a fi nalidade precípua da Administração, cujas necessidades de urgência 
condicionam sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos preços praticados no mercado. Prazo: 
90 (noventa) dias. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 11/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação 04.030/2020 – O 
MUNICÍPIO DE ARAXÁ e a empresa COPATI E CARDOSO LTDA ME (CNPJ nº 16.617.384/0001-26), contratam 
entre si a aquisição de sistema fechado de aspiração traqueal 12fr com MDI para ser utilizado na intubação de 
pacientes com suspeita de Covid 19 no Município de Araxá/MG, no valor total contratado de R$ 196.720,00 (Cen-
to e noventa e seis mil e setecentos e vinte reais. Prazo: 90 (noventa) dias. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 
11/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.019/2020. Processo 089.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de equipamentos e suprimentos para serem utilizados na análise da 
água através do Setor de Vigilância em Saúde do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 22/05/2020 à 
partir das 17:00 horas até 03/06/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 03/06/2020 às 09:05. In-
ício da sessão de disputa de preços dia 03/06/2020 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, 12/05/2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.020/2020. Processo 
088.  O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e 
serviços de mão de obra para a manutenção da frota de caminhões, ônibus e máquinas de diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 21/05/2020 à partir das 17:00 horas até 02/06/2020 
às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 02/06/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços 
dia 02/06/2020 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, 12/05/2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.009/2020. 
Processo 052.  Objeto: Aquisição de peças para a manutenção da frota de veículos que atendem aos serviços real-
izados por diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG.Em virtude de o processo licitatório ter sido sus-
penso, fi ca desiganda nova data de  Acolhimento das propostas 18/05/2020 à partir das 17:00 horas até 28/05/2020 
às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 28/05/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços 
dia 28/05/2020 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, 13/05/2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.028/2020. Processo 087. 
O Município de Araxá, torna público a concessão de uso remunerado de área destinada à instalação de locadora de 
veículos no Terminal de Passageiros do Aeroporto Municipal Romeu Zema. Abertura: 01/06/2020 às 09:00h. Edital 
disponível: 20/05/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 13/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.025/2020. Processo 066. Extrato de Con-
trato. O Município de Araxá e Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA, valor global: R$ 1.924.331,59, fi rmam 
contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra 

para restauração e recapeamento de vias públicas nos bairros Centro, Novo Santo Antônio, São Vicente, Vila João 
Pinheiro e Vila Jardim no município de Araxá/MG. Vigência: 07 (sete) meses, execução: 04 ( quatro) meses. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 11/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.001/2020. Processo 016. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Paineira Engenharia LTDA, valor global: R$ 4.292.833,68 (quatro milhões duzentos e noventa 
e dois mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), fi rmam 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. Vigência: 09 (nove) meses, execução: 06 (seis) meses. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 
07/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.018/2020. Processo 28. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Biohosp Produtos Hospitalares SA, valor global: R$ 6.411,00; DRM Distribuidora Regional de 
medicamentos LTDA, valor: 646,08, fi rmam aquisição de medicamentos de referência e genéricos para fornecimento 
aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Araxá-MG, Através da câmara técnica em saúde, dando assim, 
cumprimento a ordens judiciais. Vencimento: 31/12/2020. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 28/04/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.002/2020. Processo 39. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e PGL Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli, valor global: R$ 5.600,00; fi rmam aquisição 
de chicotes fl exíveis de oxigênio para serem utilizados nas conexões de cilindros de gás medicinal de oxigênio insta-
lados na unidade de Pronto atendimento (UPA 24 horas) do Município de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/20. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 14/04/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.005/2019 – Processo 70/2019. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e Soraia Menezes Maciel Bindes, fi rmam aditamento de contrato celebrado 20/05/2019, ven-
cendo em 20/05/2021, reajustando o valor mensal, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 04/05/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.014/2016 – Processo 80/2016. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e João Antônio de Faria, fi rmam aditamento de contrato celebrado 28/04/2016, vencendo em 
30/04/2021, reajustando o valor mensal, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 27/04/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 980   -   DE 04 DE MAIO DE 2020
Designa Comissão de Inventário, Baixa e Avaliação dos Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Araxá, e dá outras 
providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo nomeados para comporem Comissão de Inventário, Baixa e Aval-
iação dos Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Araxá:
I. WALDIR JOSÉ CÂNDIDO – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão – PRESIDENTE
II. VIVIANE CRISTINA DE ARAÚJO – Secretaria Municipal de Governo;
III. LEILA MARTINS ROSA – Gabinete da Vice Prefeita;
IV. ELISÂNGELA APARECIDA CARDOSO – Procuradoria Geral do Município;
V. MARCO AURÉLIO LEMOS – Secretaria Municipal de Saúde;
VI. PATRÍCIA MENDES DA SILVA – Secretaria Municipal de Educação;
VII. LUZIA DORALICE MONTEIRO – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
VIII. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
IX. THIAGO GALDINO SILVA – Secretaria Municipal de Esportes;
X. MÔNICA LÚCIA DE CASTRO DO CARMO – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações 
Tecnológicas;
XI. HEROS HENRIQUE DIAS CAMARGOS – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
XII. REALINO RIBEIRO DE REZENDE – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
XIII. DANIEL DE DEUS MARTINS – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana.
Art. 2º. O trabalho da Comissão para Avaliação é considerado serviço de relevante interesse público, e por tempo 
indeterminado, sendo que os membros não farão jus a qualquer tipo de remuneração, gratifi cação ou qualquer outra 
vantagem pelo desempenho da função.
Art. 3º. Fica revogado o Decreto nº 945 de 13 de março de 2020.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 981   -   DE 04 DE MAIO 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° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a Sra. LUCIMARY FÁTIMA DA SILVA ÁVILA do cargo de Secretária Municipal de 
Governo.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 988   -   DE 08 DE MAIO 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° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Sr. AYLTON DONIZETE DE ALMEIDA do cargo em comissão de Assessor II de Controle de 
Transporte da Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30 de abril de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 989   -   DE 08 DE MAIO 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° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. CLÁUDIA APARECIDA PRINCESA ao cargo em comissão de Assessor II de Controle de 
Transporte da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 990   -   DE 08 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
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O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. AYLTON DONIZETE DE ALMEIDA ao cargo em comissão de Assessor I de Administração 
e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 991   -   DE 12 DE MAIO DE 2020

Altera e acresce dispositivos do Decreto n.º 970/2020, que determina providências e medidas para o enfrentamento, 
prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da COVID-19, visando a proteção da vida e 
da saúde do cidadão araxaense.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, 
c/c inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em 
vista a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em atenção às deliberações do Comitê de Enfrentamento à 
Covid-19, instituído pelo Decreto Municipal n.º 946/2020, DECRETA:
Art. 1º. Ficam alterados as alíneas ‘x’, ‘h’ e ‘b’, respectivamente dos Grupos I, II e III, do artigo 1.º do Decreto n.º 
970/2020, bem como acrescida a alínea ‘y’ ao Grupo I do artigo 1.º do Decreto n.º 970/2020, que passarão a ter a 
seguinte redação:
Grupo I - ...
x. Restaurantes e bares, que poderão funcionar das 11h às 14h e das 18h às 21h, mediante consumo exclusivo em 
mesas, podendo permanecer o delivery e a retirada em balcão nos demais dias e horários, vedado quaisquer even-
tos musicais ou de entretenimentos nestes estabelecimentos;
y. Serviços de fi sioterapia, RPG, pilates e equoterapia, vedada a realização de procedimentos invasivos.
Grupo II - ... 
h. Salão de beleza, barbearia, cabeleireiros e centros estéticos, vedada a realização de procedimentos invasivos; 
Grupo III - ...
b. Casas noturnas, boates e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos ou recepções;
Art. 2º. Os serviços de fi sioterapia, RPG, pilates e equoterapia deverão observar as seguintes recomendações:
I. ORIENTAÇÕES AOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS QUE ATENDEM EM CONSULTÓRI-
OS, AMBULATÓRIOS, DOMICILIAR E ESTÚDIOS DE PILATES:
a. Recomendamos que os atendimentos PRESENCIAIS devam ser mantidos somente quando IMPRESCINDÍVEIS;
b. Avaliar criteriosamente a necessidade de atendimento a pacientes do grupo de risco (idosos acima de 60 anos, 
imunossuprimidos, pessoas com câncer e outras doenças subjacentes) estudando a possibilidade de reagendar o 
atendimento desde que estejam estáveis e sem risco iminente de piora clínica;
c. Em caso de atendimentos em clínicas ou ambulatórios, respeitar os horários agendados para evitar aglomeração 
de pacientes na recepção;
d. Realizar atendimento individualizado com intervalo maior entre os pacientes, tomando todas as medidas de assep-
sia do ambiente de trabalho a cada 2 horas;
e. Garantir o acesso ao álcool gel a 70% para higiene das mãos na entrada dos serviços de saúde, nas salas de 
espera e de atendimento para os pacientes e profi ssionais; 
f. Dispor de informativos visuais em locais estratégicos para fornecer instruções aos pacientes sobre a higiene das 
mãos e etiqueta da tosse;
g. Forneça informações e treinamentos específi cos sobre a prevenção da transmissão da COVID-19 para os profi s-

sionais de saúde, funcionários, dentre outros;
h. Mantenha os ambientes bem arejados e bem ventilados, evitando o uso de ar condicionado;
i. Ao tossir ou espirrar, utilizem um lenço de papel para evitar a dispersão de material biológico; na inexistência ou 
impossibilidade de utilizar um lenço, cobrir boca e nariz com a parte interna do antebraço;
j. Providenciar a retirada dos tatames, por ser de difícil higienização;
k. Manter o distanciamento dos equipamentos de no mínimo 1,5 m; 
l. Oriente seus pacientes e familiares sobre as medidas a serem tomadas para evitar o contágio, restringindo ao 
máximo, a disseminação do vírus;
m. Pacientes com sinais e sintomas respiratórios, tais como, tosse seca e intensa, cansaço, falta de ar e febre, ou 
com histórico de viagem para áreas com transmissão comunitária, devem ser encaminhados para os serviços de 
saúde de referência para o Coronavírus;
n. O descarte de luvas, máscaras, capotes e outros devem seguir as normativas do PGRSS;
o. Atendimentos coletivos devem ser suspensos temporariamente;
II. MEDIDAS PREVENTIVAS FUNDAMENTAIS PARA REDUZIR A CAPACIDADE DE CONTÁGIO DO NOVO CORO-
NAVÍRUS:
a. É obrigatório o uso de máscaras pelos profi ssionais e pacientes;
b. A higienização das mãos deve ser adequada e frequente, com água e sabão ou álcool gel a 70%, principalmente 
antes e depois do atendimento aos pacientes;
c. Mantenha higienizado após cada uso, todos os equipamentos, macas, maçanetas, corrimãos, materiais e 
utensílios de uso contínuo, superfícies entre outros;
d. Organize seu programa de exercícios de forma a ter que tocar no paciente o mínimo possível;
e. Evitar o uso do celular durante o atendimento, caso o manuseio no aparelho seja indispensável, higienizá-lo antes 
e após o uso;
f. Evitar uso de bebedouros, mesmo que seja utilizado copo descartável, afi nal de contas deverá ser acionado o 
comando para a água disparar. O melhor é cada paciente levar a sua garrafi nha;
g. Adotar o cumprimento sem o contato físico;
III. ORIENTAÇÕES AOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS QUE ATENDEM NO AMBIENTE 
DOMICILIAR:
a. O atendimento domiciliar deverá ocorrer somente quando IMPRESCINDÍVEIS;
b. Ter consigo sempre álcool 70% para usar e/ou disponibilizar para os pacientes durante os atendimentos. Higienizar 
adequadamente também todos os equipamentos que forem entrar em contato com os pacientes;
c. Evitar tocar em maçanetas na residência do paciente e quando o fi zer, higienizar as mãos com álcool 70% imediat-
amente ou água e sabão;
d. Evitar uso do celular durante o atendimento, caso o manuseio no aparelho seja indispensável, higienizá-lo antes e 
após o uso;
e. Ao retornar do atendimento com o paciente, as mãos deverão ser novamente higienizadas com álcool 70% ou 
água e sabão;
f. Use óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental/capote;
g. Use sua própria caneta e garrafa d’água, evitando pedir emprestado;
h. Manter o local arejado com janelas abertas.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO CFD Nº 006, DE 06 DE MAIO DE 2020
Revisa o Regimento Interno do Conselho Fiscal e Deliberativo e cria o seu Anexo I, que “dispõe sobre os processos 
administrativos que tramitem no Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA”.
A MESA DIRETORA DO CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO DO IPREMA, com fulcro no disposto no inciso XVI 
do art. 5º da Lei nº 7.183, de 27 de julho de 2017 c/c o disposto Regimento Interno, no § 2º do art. 11 e no art. 32, e 
observada a decisão tomada na 6ª Reunião Ordinária do Biênio 2019/2021 faz saber que o Pleno do Conselho aprovou 
e ela promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º O Regimento Interno do Conselho Fiscal e Deliberativo do Instituto de Previdência Municipal de Araxá, Res-
olução CFD nº 001, de 02 de abril de 2019, passa a vigorar com as seguintes modifi cações:
Art. 2º ..........
§ 1º O Conselho Fiscal e Deliberativo atua como órgão colegiado, cabendo decisões individuais de seus membros nos 
termos expressos neste Regimento Interno ou por determinação do pleno do Conselho.
§ 2º As decisões individuais não vinculam o Pleno do Conselho até que esse se manifeste, expressa ou tacitamente, 
sobre elas.
§ 3º Há manifestação tácita do Pleno do Conselho quando os seus membros tenham sido comunicados das decisões 
individuais e, nos prazos regimentais, não tenham interposto recurso contra elas.
..........
Art. 3º O Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA tem sede junto à sede do IPREMA.
Parágrafo único. O Conselho se reunirá na sede quando houver espaço físico disponível e adequado, que atenda 
as necessidades físicas e de materiais do Conselho e que possibilite acessibilidade aos segurados do IPREMA e a 
qualquer interessado. 
Art. 3º-A. Em casos de relevância ou urgência que extrapole a competência ou vontade do Conselho e impeçam, difi -
cultem ou retardem a aplicação de normas estabelecidas neste Regimento Interno, a Presidência do Conselho poderá 
fl exibilizar, modifi car ou dar interpretação conforme, de maneira provisória, às normas estabelecidas neste Regimento 
Interno, observando, obrigatoriamente, o seguinte:
I. deverá ouvir os Conselheiros por meio de comunicação ofi cial;
II. será proferida Instrução Normativa contendo as normas aplicáveis e o prazo, condições e efeitos de sua aplicação;
III. o Revisor poderá suspender de ofício ou a requerimento de Conselheiro a Instrução Normativa, no todo ou em parte, 
até que o Pleno delibere sobre ela.
Art. 20. ..........
§ 4º Considera-se impedido de discutir, votar e relatar a matéria o Conselheiro que:
I. tenha atuado ou participado, direta ou indiretamente, da confecção ou produção de atos do IPREMA que não corre-
spondam às suas atribuições no Conselho;
..........
VII. alegue, por sua vontade, razões de foro intimo.
§ 5º O dever de votar do Conselheiro se realiza sempre que ele esteja presente nas reuniões do Conselho, e poderá 
se limitar:
I. a acompanhar ou estar de acordo com todo o voto do Relator, do Revisor ou de outro Conselheiro;
II. a divergir, fundamentadamente, no todo ou parte, dos votos proferidos, acompanhando ou estando de acordo com 
aquilo que não manifestar divergência;
III. a se abster de votar, hipótese em que poderá ser concedida, de ofício, vista pela Presidência do Conselho do pro-
cesso, salvo se o Conselheiro declinar da vista ou se o seu Suplente estiver presente e vote.
§ 6º O Conselheiro é livre para, independente das disposições do § 5º, apresentar seu voto escrito ou verbal de acordo 
com suas convicções e fundamentos.
Art. 20-A. Os Conselheiros que descumprirem os deveres regimentais e legais de suas funções, antes de eles se 
tornarem públicos, poderão ser suspensos de suas funções por até trinta dias.
..........
Art. 22. As comunicações ofi ciais aos Conselheiros serão feitas por meio digital, WhatsApp, email ou outro em que seja 
possível comprovar o seu envio.
§ 1º É responsabilidade exclusiva do Conselheiro manter atualizados, junto à Presidência do Conselho, os meios digi-
tais em que receberá as comunicações ofi ciais do Conselho.
..........
Art. 25. As reuniões ordinárias do Conselho terão o seguinte rito:
I. verifi cação de quórum;
II. leitura, discussão e deliberação sobre atas de reuniões anteriores;
III. apresentação das decisões emanadas, dos processos instaurados e das correspondências recebidas pelo Con-

selho;
IV. apresentação de proposições pelos Conselheiros;
V. análise das matérias pautadas.
..........
§ 2º As reuniões extraordinárias se restringem à análise das matérias colocadas em pauta, e não observam o rito 
estabelecido no caput.
Art. 26. Os Conselheiros poderão usar da palavra sempre que requisitarem, podendo, para o bom desenvolvimento da 
reunião, ter seu tempo de fala limitado a cinco minutos.
Parágrafo único. A Superintendência do IPREMA poderá usar da palavra nas reuniões, sessões ou atos do Conselho 
quando devidamente requisitado ou ofertado e sejam observadas as condições estabelecidas e, no caso de estar em 
discussão processo no qual haja outros interessados, seja ofertada a palavra, em iguais condições, a estes outros 
interessados.
..........
Art. 29. O Conselho delibera nos processos ou atos que sejam pautados, cabendo a ampla discussão da matéria pelos 
Conselheiros.
§ 1º Os interessados no processo poderão discutir a matéria, antes da discussão pelos Conselheiros, para defender 
seu interesse no processo, por escrito, via memorial, ou verbal, presencialmente ou por meio de áudio ou vídeo, em 
tempo de até 10 (dez) minutos.
§ 2º Após a discussão do interessado a que se refere o § 1º, ele somente poderá utilizar da palavra se esta lhe for 
concedida, observando sempre os tempos e condições de uso da mesma.
..........
Art. 30. Os Conselheiros poderão votar a qualquer momento durante a discussão da matéria.
§ 1º Antes de ser proclamado o resultado fi nal, o Conselheiro poderá alterar o seu voto.
§ 2º Havendo pedido de vista ou a retirada da matéria de pauta ou, também, no caso de haver suspensão, interrupção 
ou encerramento da reunião, os votos proferidos fi cam mantidos, até decisão posterior do Conselheiro que, antes de 
proclamado o resultado fi nal da votação, opte por mudar seu voto.
§ 3º Havendo decisão que determine a reabertura da fase de instrução do processo em pauta, os votos proferidos 
fi cam prejudicados.
§ 4º Em caso de empate nas votações prevalecerá, nesta ordem de preferência, se houver e couber:
I. o pedido do segurado do IPREMA;
II. a decisão recorrida;
III. o interesse da Gestão do IPREMA, nos casos de notifi cações ou recomendações;
IV. o voto do relator.
§ 5º Proclamado o resultado fi nal a Presidência emitirá despacho contendo o resumo da decisão fi nal do Conselho 
que, havendo extrapolação ou omissão da decisão colegiada, poderá ser suspensa, a requerimento ou de ofício, pelo 
Revisor até decisão fi nal.
..........
Art. 30-A. Os Conselheiros poderão apresentar propostas de:
I. resolução;
II. requerimento;
III. indicação;
IV. representação;
V. diligência.
§ 1º As propostas apresentadas pelos Conselheiros serão remetidas ao Relator para autuação em processo que seja 
garantida, ao menos, uma oportunidade de manifestação da Superintendência do IPREMA.
§ 2º O processo poderá ser arquivado a pedido do Conselheiro ou, caso haja a perda ou prejudicialidade do objeto da 
proposta, declarado pelo Relator ou pela Presidência do Conselho respectivamente.
§ 3º As proposições devem ser apresentadas por escrito.
§ 4º Findo o processo, com aprovação do Pleno do Conselho, a Presidência do Conselho providenciará a expedição 
do ato aprovado, encaminhando cópia do mesmo aos Conselheiros.
§ 5º A rejeição da proposta pelo Pleno do Conselho importa no seu arquivamento.
Art. 31. As decisões do Conselho são exteriorizadas, quando necessária a sua publicidade ou formalidade, por meio 
de:
..........
III. ..........
..........
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d) notifi cação administrativa;
e) recomendação administrativa;
f) representação administrativa.
§ 1º O Conselho poderá adotar outras decisões não elencadas no caput. [NR]
§ 2º As notifi cações, recomendações ou representações administrativas da Presidência do Conselho, tem os mesmos 
efeitos das notifi cações, recomendações ou representações do Conselho e são cabíveis apenas quando o Pleno do 
Conselho já tenha tomado decisão defi nitiva e a Superintendência do IPREMA não esteja cumprindo a decisão do 
Conselho ou reincida no descumprimento de qualquer decisão. [NR]
..........
Art. 35-B. As instruções normativas são atos da Presidência do Conselho que visam regulamentar procedimentos ad-
ministrativos no âmbito do Conselho e observarão:
I. os princípios norteadores da administração pública;
II. as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Parágrafo único. As instruções normativas somente entram em vigor após a sua comunicação ofi cial aos demais 
Conselheiros e terá ter seus efeitos suspensos a pedido de qualquer Conselheiro, titular ou suplente, ou da Superin-
tendência do IPREMA, desde que o pedido escrito seja enviado à Presidência do Conselho no prazo de três dias úteis 
a contar do dia seguinte ao recebimento da comunicação ofi cial.
..........
Art. 35-D. A Superintendência do IPREMA se manifestará nos autos do Processo nos termos estipulados no Anexo I 
deste Regimento Interno.
§ 1º Ressalvados os casos em que couber a aplicação de notifi cação, recomendação ou representação administrativa, 
e os casos estipulados no Anexo I, nenhuma decisão poderá ser tomada sem que a Superintendência do IPREMA 
tenha tido oportunidade de se manifestar sobre ela.
§ 2º Oferecida a oportunidade, a ausência de manifestação não prejudica o andamento processual nem afasta os 
efeitos da eventual decisão do Conselho, sendo considerados preclusos os direitos não exercidos ou exercidos fora 
dos prazos estabelecidos.
..........
Art. 35-E. A Presidência do Conselho será responsável por receber ofi cialmente e por manter sob sua guarda os doc-
umentos endereçados ao ou produzidos pelo Conselho.
§ 1º A Presidência do Conselho deverá dar ciência aos demais membros do Conselho de todas as correspondências 
recebidas.
§ 2º A Presidência do Conselho atenderá os requerimentos de informações ou de cópias de documentos.
§ 3º A Presidência do Conselho deverá produzir os documentos contendo as decisões do Conselho e remeter cópias 
aos interessados no prazo de cinco dias úteis, a contar do término da elaboração do ato e sua consequente ratifi cação 
pelos demais membros do Conselho.
§ 4º A ratifi cação a que se refere o § 3º se dará de forma tácita quando, tendo sido comunicados ofi cialmente, nenhum 
Conselheiro manifeste oposição ao conteúdo do ato em até três dias úteis.
§ 5º Apresentada oposição se ela não for acatada pela Presidência, o ato fi cará suspenso até decisão fi nal do Con-
selho.
..........
Art. 39-A. Integram a presente Resolução:
I. Anexo I - Dispõe sobre os processos administrativos que tramitem no Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA;
Art. 2º O Anexo I da Resolução CFD nº 001/2019 - Regimento Interno é o constante do Anexo I desta Resolução.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, os seguintes dispositivos da Resolução CFD nº 001, 
de 02 de abril de 2019:
I. os incisos I e II do art. 22;
II. o inciso VI e o § 1º do art. 25;
III. os incisos I, II e III do art. 26;
IV. os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 29;
V. os incisos I, II, III e IV e os §§ 6º, 7º, 7º-A e 7º-B do art. 30;
VI. os § 13 do art. 31;
VII. os incisos I, II, III, IV, V e VI, as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2º, os §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, e respectivos incisos, do art. 35D; 
VIII. os incisos I, II, III, IV, V e VI do art. 35E;
IX. o caput do art. 35F e seus §§ 1º, 2º, 3º e 4º.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a todos os processos em trami-
tação no Conselho, que não tenham sido deliberados, desde a data de sua aprovação pelo Pleno do CFD.
Araxá-MG, em 04 de maio de 2020.

Conselheiro Moreno Fernandes de Santana
Presidente do CFD do IPREMA

Conselheira Fabiana Cristina da Silva
Secretária do CFD do IPREMA

ANEXO I
Dispõe sobre os processos administrativos que tramitem no Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Todos os processos que dependam de aprovação do Pleno do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA serão 
conduzidos por um Relator que será:
I. o Conselheiro Presidente do CFD; ou,
II. o Conselheiro designado ou sorteado pela Presidência.
§ 1º Haverá designação ou sorteio sempre que se tratar de recurso contra decisão da Presidência do Conselho e esta 
decisão não seja de competência exclusiva da Presidência ou quando o Conselheiro Relator seja impedido de atuar 
no feito.
§ 2º A Presidência poderá declinar a relatoria para outro Conselheiro, exceto o Revisor.
§ 3º Ao Relator compete, além de outras atribuições:
I. ordenar e dirigir o processo;
II. decidir monocraticamente, ad referendum do Plenário, as questões urgentes ou necessárias ao bom andamento do 
processo ou à garantia da efi cácia da ulterior decisão da matéria pelo Plenário;
III. requisitar informações ou documentos que sejam necessários ao processo, com fi ns a formar a sua convicção ou 
a buscar a verdade real;
IV. realizar a oitiva das eventuais testemunhas, reduzindo-as a termo;
V. observar os prazos processuais, cumprindo-os e fazendo cumprir;
VI. determinar prazos processuais quando o processo tenha prazo legal para ser analisado em defi nitivo pelo Consel-
ho, nos termos deste Regimento Interno;
VII. realizar diligências  que sejam necessárias ao processo;
VIII. solicitar o auxílio de outro Conselheiro na realização de diligências e na condução do processo;
IX. expedir correspondência ofi cial, em nome do Conselho, quando necessário ao exercício de suas atribuições;
X. emitir parecer ou votar nos processos sob sua relatoria;
XI. marcar o período para consulta pública, a realização de audiência pública ou a reunião conjunta, nos casos em que 
a matéria do processo assim o exigir, observadas as disposições dos artigos 31, 32 e 35 da Lei Municipal nº 6.165/12.
Art. 2º Todos os processos que dependam de aprovação do Pleno do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA serão 
supervisionados por um Revisor, eleito pelo Pleno do Conselho para mandato coincidente com o mandato do Consel-
heiro eleito.
§ 1º Ao Revisor compete rever, de ofício ou a requerimento, os atos do Relator nos casos e termos estabelecidos no 
Regimento Interno.
§ 2º O Revisor poderá declinar suas competências ao Pleno do Conselho.
Art. 3º As disposições deste Anexo I serão complementadas pelas disposições do Regimento Interno e pelas dis-
posições da Lei Municipal nº 6.165, de 23 de março de 2012.
Parágrafo único. Havendo omissões neste Anexo I, no Regimento Interno e na Lei Municipal nº 6.165/12 estas serão 
resolvidas de ofício pelo Relator por meio de despacho com decisão provisória, observadas as disposições do Regi-
mento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do Código de Processo Civil (adaptado para o pro-
cesso administrativo), ou de jurisprudências relacionadas à omissão.

CAPÍTULO II
DOS ATOS PROCESSUAIS

Art. 4º Os atos processuais do Relator, do Revisor ou da Presidência do Conselho serão proferidos através de:
I. despacho;
II. despacho com decisão provisória;
III. decisão provisória;
IV. decisão monocrática;
V. requisição de informações ou de documentos.
§ 1º Todos os atos deverão ser devidamente motivados e fundamentados, sob pena de nulidade.
§ 2º Cabe recurso contra os atos enquadrados nos incisos II, III e V.
§ 3º Não interposto o recurso no prazo estipulado os atos se tornam irrecorríveis, podendo ser revistos apenas como 
preliminares suscitadas na manifestação fi nal do interessado no processo.
§ 4º Ressalvados os casos expressamente previstos neste Regimento Interno, não será proferido ato processual que 
se revista de decisão contra qualquer dos interessados sem que ele tenha se manifestado sobre a questão.
§ 5º Não se aplica o disposto no § 4º no caso de decisão monocrática, cabendo manifestação do interessado após a 
ciência da decisão monocrática e antes do referendo desta pelo Pleno do Conselho.
§ 6º Em um mesmo processo poderão ser proferidos todos os tipos de atos estipulados no caput, devendo ser devida-
mente delimitados os efeitos do ato proferido.
§ 7º A Presidência do Conselho somente se manifestará nos autos do processo se não estiver atuando como Relator 
e a manifestação seja de sua exclusiva competência ou se trate de decisão monocrática.
Art. 5º Os atos processuais, referidos no art. 4º deste Anexo I, deverão conter, sob pena de nulidade:
I. identifi cação dos interessados e nome do órgão ou entidade administrativa;
II. fi nalidade do ato processual;

III. se couber, data, hora e local em que o interessado deve comparecer;
IV. se couber, se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V. se couber, informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
VI. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;
VII. indicação, se houver, da data fi nal para julgamento do processo em defi nitivo pelo Pleno do Conselho;
VIII. indicação da possibilidade ou não de recurso contra o ato processual e o prazo para sua interposição;
IX. indicação do local onde devem ser protocoladas as manifestações do interessado;
X. os despachos, as decisões, as informações e os requerimentos que sejam objeto do ato.
Parágrafo único. O comparecimento ou a manifestação, ainda que tardia, do interessado afasta a nulidade do ato 
processual.
Art. 6º Os despachos são atos praticados no processo, a requerimento ou de ofício, que servem para:
I. fi xar, nos termos regimentais ou legais, os prazos processuais;
II. intimar os interessados de questões processuais.
Art. 7º Os despachos com decisão provisória são atos praticados no processo, a requerimento ou de ofício, que servem 
para:
I. deferir, conhecer, admitir ou determinar a abertura de processo;
II. indeferir, não conhecer, inadmitir ou sustar o andamento ou a abertura do processo;
III. determinar o fi m ou a reabertura da fase de instrução do processo e requisitar a manifestação fi nal dos interessados;
IV. determinar a realização de diligências.
§ 1º Os despachos com decisão provisória, proferidos a requerimento, não dependerão do pronunciamento do outro 
interessado, e deverão ser proferidos com até seis dias do ato que o requereu.
§ 2º Optando por pedir o pronunciamento do outro interessado, o prazo estipulado no § 1º contará após o efetivo pro-
nunciamento do outro interessado ou após o transcurso do prazo para o pronunciamento do outro interessado.
§ 3º Transcorrido o prazo para que o despacho com decisão provisória seja proferido o requerimento não poderá ser 
indeferido, salvo decisão provisória ad referendum do Plenário do Conselho.
§ 4º O despacho com decisão provisória que determinar o encerramento da fase de instrução do processo deverá 
conter Relatório Provisório dos autos do processo, de modo a facilitar o contraditório e a defesa dos interessados.
Art. 8º As decisões provisórias são atos praticados no processo, a requerimento ou de ofício, que se revistam de de-
cisão interlocutória ou acauteladora e não se enquadre como decisão monocrática ou como despacho com decisão 
provisória.
§ 1º Havendo pedidos do mesmo interessado que sejam confl itantes entre si poderá haver decisão provisória de mérito 
quanto a um deles.
§ 2º Pedidos alternativos não se enquadram na hipótese do § 1º.
§ 3º Pedidos de nulidade ou anulabilidade serão decididos por meio de decisão provisória e interrompem a fase de 
instrução processual quanto aos demais pedidos até decisão fi nal do Pleno do Conselho sobre a nulidade ou anulab-
ilidade.
§ 4º Pedidos que sejam compatíveis com direitos garantidos através súmulas vinculantes do Poder Judiciário poderão 
ser decididos no mérito por meio de decisão provisória.
§ 5º As decisões provisórias deverão ser pautadas, para referendo do Pleno do Conselho, independente de recurso dos 
interessados, quando se tratar de decisão de mérito ou quando houver exigência regimental.
Art. 9º As decisões monocráticas são atos praticados no processo, a requerimento ou de ofício, que decidam, em defi n-
itivo, questões processuais ou de mérito ou dê efeito suspensivo à decisão recorrida, sendo passíveis somente quando 
devidamente autorizados por Lei ou quando:
I. se tratar de ato processual meramente protelatório;
II. se tratar de ato processual que já tenha sido decidido pelo Pleno do Conselho;
III. se tratar de recurso contra decisão da qual não caiba recurso;
IV. se tratar de pedido ou ato que tenha sido protocolado após o transcurso do prazo  legal ou regimentalmente esta-
belecido;
V. seja reconhecida a decadência ou a prescrição;
VI. haja desistência do processo ou do pedido principal;
VII. haja acordo entre os interessados e este acordo tenha sido fi rmado antes do despacho com decisão provisória que 
determine o fi m da fase de instrução do processo;
VIII. se tratar de ato ou fato no qual haja a reincidência de infração a determinações legalmente estabelecidas.
§ 1º As decisões monocráticas deverão ser referendadas pelo Pleno do Conselho na próxima reunião presencial após 
a manifestação dos interessados em prazo não superior a quinze dias úteis.
§ 2º Não cabe efeito suspensivo de decisão monocrática.
Art. 10. As requisições de informações ou de documentos serão proferidas a requerimento ou de ofício sempre que a 
informação ou o documento seja essencial para o processo.
Parágrafo único. O interessado que pedir a juntada de documentos ou informações e não apresentá-los ou indicar em 
qual repartição pública do Município ele se encontre, terá o pedido sumariamente negado, salvo pedido de prazo para 
juntada de tal documento ou informação que será decidido por meio de despacho.

CAPÍTULO III
DOS PRAZOS E DAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS

Art. 11. Os prazos processuais para que os interessados se manifestem será de 15 (quinze) dias úteis, a contar, de 
forma independente, da ciência de cada um.
§ 1º O prazo estipulado no caput poderá reduzido em até 1/3 (um terço) quando o processo tenha até sessenta dias 
para ser concluído pelo Conselho ou se trate de manifestação fi nal do interessado.
§ 2º O prazo estipulado no caput poderá reduzido em até 4/5 (quatro quintos) quando o processo tenha menos de 
31 (trinta e um dias) de prazo para ser concluído pelo Conselho ou quando se tratar de requisição de documentos ou 
informações.
§ 3º Nos processos que tenham prazo para decisão do Conselho, poderá ser deferido mais prazo ao interessado que 
não seja a Superintendência do IPREMA, hipótese em que o pedido de mais prazo deverá estar acompanhando de 
pedido de suspensão de tramitação do processo pelo mesmo prazo.
§ 4º Qualquer interessado poderá requerer de maneira fundamentada mais prazo, que será deferido se for essencial 
à instrução do processo e o prazo concedido não seja inferior ao estipulado no § 2º e superior ao estipulado no caput.
Art. 12. Sempre que julgarem necessário e antes de concluída a fase de instrução do processo, qualquer interessado 
poderá se manifestar nos autos com fi ns a instruir o processo.
§ 1º A manifestação do interessado será juntada aos autos se não for considerada meramente protelatória e, ressalva-
da a manifestação fi nal, deverá ser dada oportunidade ao outro interessado de contraditá-la.
§ 2º Ressalvado o disposto no Capítulo VI deste Anexo I, as manifestações do interessado não irão requerer forma 
específi ca e, em todos os casos, deverão conter os seguintes dados mínimos:
I. órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II. identifi cação do interessado e de quem o represente, se for o caso;
III. domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV. formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V. data e assinatura do requerente ou de seu representante;
VI. ter procuração anexa no caso de representante.
§ 3º As manifestações deverão ser proferidas por escrito, salvo hipótese de manifestação proferida no transcurso de 
reunião ou ato presencial do qual participe, hipótese em que poderá lhe ser deferida a palavra pelo Relator, desde que 
a requeira de maneira fundamentada.
Art. 13. O interessado deverá se manifestar na primeira oportunidade em que lhe couber falar no processo sobre:
I. o impedimento de qualquer Conselheiro;
II. a nulidade dos atos administrativos ou processuais;
III. a violação à enunciado de súmula vinculante.
§ 1º Após a primeira manifestação do interessado consideram-se preclusas as questões sobre as quais não tenha se 
manifestado, salvo:
I. questões ou fatos que se tornem públicos ou de que o interessado tenha ciência após a manifestação do interessado, 
hipótese em que a manifestação deverá ser proferida no prazo estipulado no art. 11 deste Anexo I, a contar da ciência 
ou publicidade da questão ou do fato alegado;
II. o dever da administração de rever seus próprios atos;
III. decisões de ofício ou orientação administrativa.
§ 2º A preclusão será declarada em decisão monocrática.
§ 3º Ocorrendo a preclusão, o interessado poderá se manifestar sobre as questões estipuladas no caput como prelim-
inar de mérito na manifestação fi nal.
Art. 14. A manifestação fi nal dos interessados não trará matéria estranha ao processo e deverá contraditar todas as 
matérias alegadas no processo sob pena de se tornar questão incontroversa.
§ 1º Concluída a fase de instrução o interessado poderá requerer a reabertura da mesma, caso tenha necessidade de 
trazer ao conhecimento do Conselho matéria estranha aos autos, desde que, junto com o requerimento, seja apresen-
tado requerimento de suspensão do prazo para decisão fi nal do Conselho.
§ 2º O pedido de reabertura da fase de instrução será negado caso os argumentos ou matérias apresentadas sejam 
consideradas protelatórias ou o Relator entenda que será inútil a reabertura da fase de instrução.
Art. 15. Findo o prazo estipulado para manifestação do interessado sem que este manifeste será considerado precluso 
o prazo e a eventual manifestação apresentada após o prazo não será juntada ao processo e, se juntada, deverá ser 
deferido ou determinado o desentranhamento.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao interessado que tenha sido deferida orientação administrativa, 
desde que a juntada da manifestação seja juntada até o dia anterior ao julgamento do processo.
Art. 16. O Relator, o Revisor e a Presidência do Conselho deverão se manifestar nos autos em até cinco dias úteis após 
a juntada do documento ou da ciência sobre pedido de interessados.
§ 1º A manifestação proferida após o transcurso do prazo estipulado, qualquer que seja ela, poderá ser objeto de 
pedido de revisão ao Revisor, se proferida pelo Relator ou pela Presidência do Conselho, ou ao Plenário se proferida 
pelo Revisor.
§ 2º O pedido de revisão a que se refere o § 1º suspende a efi cácia da decisão até que seja resolvido o pedido.
§ 3º Não está sujeito ao prazo estipulado no caput as manifestações de ofício ou a emissão do voto ou parecer do 
Relator e do Revisor que, neste último caso, deverão ser proferidas na sessão plenária em que for pautado para voto 
o processo.
§ 4º O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado de maneira igual e sucessiva por uma única vez, mediante 
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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, JOSÉ EURIPEDES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.435.0274.001, localizado na ALM ALVORADA, 235, Bairro LOT.VILA VERDE II, 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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

comprovada justifi cação.
CAPÍTULO IV

DA ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA AO INTERESSADO
Art. 17. Deverá ser proferido despacho, de ofício ou a requerimento, que defi ra orientação administrativa ao interessa-
do administrado sempre que sua atuação no processo não seja satisfatória à instrução processual.
§ 1º A orientação administrativa será realizada pelo Relator, pelo Revisor ou pela Presidência do Conselho e se limitará 
a:
I. informar e manter informado o interessado sobre os prazos para atuação no processo;
II. orientar o interessado a se manter em silêncio, caso seja de seu interesse;
III. disponibilizar formulários que facilitem a atuação do interessado;
IV. facilitar a realização da ampla defesa e do contraditório, elaborando questionários sobre pontos nos quais esse 
direito não tenha sido devidamente exercido;
V. analisar fatos, documentos ou atos que sejam essenciais para buscar a verdade real, ainda que não tenham sido 
apresentados ou indicados pelo interessado;
VI. suprir, de ofício, a prestação de informações ou a apresentação de provas pelo interessado ou por terceiro;
VII. orientar o interessado sobre quanto ao suprimento de eventuais falhas.
§ 2º A orientação administrativa será escrita e deverá ser juntada aos autos do processo ou, no caso de orientação 
dada em reunião, verbal e transcrita na ata da reunião.
§ 3º A orientação administrativa não coloca sob suspeição ou em impedimento o Relator, o Revisor ou a Presidência 
do Conselho, salvo se a orientação extrapolar o estabelecido no § 1º ou for realizada por outro meio que não seja o 
estabelecido no § 2º.
§ 4º O outro interessado deverá ser cientifi cado da orientação administrativa proferida.

CAPÍTULO V
DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE DILIGÊNCIA OU DE FISCALIZAÇÃO

Art. 18. O Relator ou a Presidência do Conselho poderão instaurar, de ofício ou a requerimento, processo de diligên-
cia ou de fi scalização de atos da Gestão do IPREMA que sejam de competência do Conselho deliberar, fi scalizar ou 
orientar.
§ 1º A instauração de processo de diligência ou de fi scalização se dará por meio de despacho com decisão provisória 
e, após a ciência da Superintendência do IPREMA, do Revisor e dos demais Conselheiros, poderá ter seus efeitos 
suspensos por decisão provisória do Revisor, de ofício ou a requerimento da Superintendência ou de Conselheiro.
§ 2º A decisão provisória do revisor, que suspender o despacho do Relator ou da Presidência, será submetida a refer-
endo do Pleno do Conselho na próxima reunião presencial.
Art. 19. A instauração de processo de diligência ou de fi scalização não afasta a competência de todos os Conselheiros 
fi scalizar, deliberar ou orientar as ações da Gestão do IPREMA.
Art. 20. Instaurado o processo, o Relator deverá promover a instrução do processo, realizando as diligências necessárias 
para a busca da verdade real sobre os fatos nos quais se está fi scalizando ou diligenciando.
§ 1º Figurarão como interessados no processo a Superintendência do IPREMA, como órgão de gestão do IPREMA e 
os demais envolvidos nos fatos ou atos sob fi scalização ou diligência.
§ 2º As diligências ou fi scalizações in loco deverão ser realizadas após a comunicação dos interessados com, no mín-
imo, três dias úteis de antecedência.
Art. 21. O processo instaurado poderá ser encerrado a qualquer momento por decisão monocrática do Relator que 
determine o seu arquivamento sem resolução de mérito.
Art. 22. Ao fi nal, o processo será levado a julgamento do Pleno do Conselho que poderá ratifi car o processo e expedir 
os atos administrativos que julgar necessários ou rejeitar o processo e determinar seu arquivamento com resolução 
de mérito.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS E DAS DECISÕES DEFINITIVAS

Art. 23. Os interessados poderão interpor contra o mesmo ato processual uma peça de:
I. recurso;
II. pedido de revisão; e/ou
III. pedido de esclarecimento.
§ 1º A interposição de quaisquer desses recursos deverá ocorrer observando-se os prazos estabelecidos de acordo 
com o art. 11 deste Anexo I.
§ 2º Independente de o interessado ter interposto quaisquer dos recursos elencados no caput e independente de ter 
havido preclusão, o interessado poderá suscitar quaisquer questões de mérito ou processuais como preliminares em 
sua manifestação fi nal, hipótese em que poderão ser analisadas as questões preliminarmente apontadas.
Art. 24. Cabe recurso contra atos processuais elencados no § 2º do art. 4º deste Anexo I ou contra atos que preju-
diquem a ampla defesa ou o contraditório dos interessados.
§ 1º O interessado poderá desistir do recurso a qualquer momento antes da conclusão de seu julgamento.
§ 2º O recurso será julgado:
I. pelo Revisor, contra atos processuais do Relator ou da Presidência do Conselho;
II. pelo Pleno do Conselho, contra atos processuais do Revisor ou contra atos que prejudiquem a ampla defesa ou o 
contraditório dos interessados.
§ 3º O recurso poderá ser julgado pelo emissor do ato recorrido quando este optar por rever seu ato antes da decisão 
de quem couber julgar o recurso. 
§ 4º O Revisor poderá suspender o andamento do processo em decisão provisória que acolha o recurso.
§ 5º O recurso ao Pleno do Conselho não suspende o andamento do processo.
§ 6º O recurso contra ato que prejudique a ampla defesa ou o contraditório do interessado poderá, a critério do Revisor, 
suspender o andamento do processo.
§ 7º Não cabe recurso contra decisão referendada pelo Pleno do Conselho.
Art. 25. Cabe pedido de revisão de atos processuais dos quais não caiba recurso.
§ 1º O pedido de revisão será julgado pelo Pleno do Conselho e não suspende o andamento do processo.
§ 2º O pedido de revisão de decisão referendada ou emanada pelo Pleno do Conselho não será admitido quando não 
apresente e comprove fatos novos não tratados na decisão, salvo fl agrante ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato.
§ 3º O pedido de revisão inadmitido deverá ser referendado pelo Plano do Conselho caso o interessado assim o re-

queira.
§ 4º Não cabe pedido de revisão de ato ou decisão que já tenha sido proferida decisão defi nitiva pelo Conselho.
Art. 26. Cabe pedido de esclarecimento de todas as decisões ou atos processuais.
§ 1º O pedido de esclarecimentos visa esclarecer as decisões tomadas pelo Conselho ou qualquer de seus membros e 
será respondido pela Presidência do Conselho após ouvir seus pares por meio de comunicação ofi cial sobre a resposta 
a ser dada.
§ 2º O pedido de esclarecimentos não tem o condão de alterar a decisão tomada.
§ 3º O pedido de esclarecimentos somente será levado a julgamento pelo Pleno do Conselho se qualquer Conselheiro 
assim o requerer em até cinco dias úteis após o conhecimento do mesmo.
Art. 27. Torna-se defi nitiva, para o interessado:
I. a decisão ou o ato processual do Pleno do Conselho que não tenha sido objeto de pedido de revisão no prazo regi-
mentalmente estipulado;
II. a decisão monocrática que tenha sido referendada pelo Pleno do Conselho.
Parágrafo único. As decisões defi nitivas de mérito para o interessado não poderão ser objeto de novo processo admin-
istrativo no CFD, ressalvada a apresentação, por uma única vez, de pedido de reconsideração.
Art. 28. O pedido de reconsideração somente levará a instauração do processo se o Relator entender que os novos 
fatos apresentados sejam relevantes.
§ 1º O ato do Relator que deferir a abertura de processo com fi ns a reconsiderar a decisão defi nitiva terá efi cácia so-
mente após ratifi cação por maioria absoluta do Pleno do Conselho.
§ 2º O ato do Relator que indeferir a abertura do processo com fi ns a reconsiderar a decisão defi nitiva não é passível 
de recurso nem de ratifi cação pelo Pleno do Conselho.
§ 3º A abertura do processo com fi ns a reconsiderar a decisão defi nitiva não signifi ca que a decisão já foi considerada, 
mas sim que a decisão defi nitiva será objeto de nova análise pelo Conselho, com a devida instrução processual.
§ 4º É impedido de atuar como Relator do pedido de reconsideração o Relator do processo original.

CAPÍTULO VII
DA PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS NOS ATOS PROCESSUAIS

Art. 29. Todos os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo deverão ser informados por meio de comunicação ofi cial 
das datas e dos atos processuais que serão praticados, de modo a possibilitar sua participação no feito ou a inter-
posição de recurso ao Plenário contra os atos praticados.
§ 1º A participação do Conselheiro nos atos processuais não poderá resultar na interferência das atribuições do Relator, 
do Revisor ou da Presidência do Conselho, salvo a hipótese da interposição de recurso, a requerimento ou de ofício, 
contra ato deles.
§ 2º Em caso de audiências públicas, de reuniões ou atos de inquirição de testemunhas o Conselheiro poderá usar da 
palavra.
§ 3º Os recursos de Conselheiro contra atos processuais do Relator, do Revisor ou da Presidência do Conselho de-
verão ser julgados pelo Pleno do Conselho.
§ 4º No caso de videoconferência em que seja restrito o número de participantes e, devido a esse motivo, a participação 
dos Conselheiros fi que impossibilitada ele poderá apresentar questionamentos escritos a serem respondidos pelos 
participantes da reunião e o responsável pela condução da reunião deverá gravá-la e disponibilizá-la aos Conselheiros.
Art. 30. A participação do Conselheiro em decisões processuais proferidas no Plenário são personalíssimas e fi cam 
vinculadas ao segmento que o Conselheiro represente no Conselho.
§ 1º O caráter personalíssimo vincula o voto do segmento ao voto que primeiro for proferido pelo Conselheiro represen-
tante deste segmento no ato de julgamento, cabendo a revisão do voto somente pelo próprio Conselheiro.
§ 2º A abstenção não tem caráter personalíssimo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARECER CFD Nº 004, DE 07 DE MAIO DE 2020
Aprova a Política de Investimentos do ano 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 Consel-
ho, faz saber que na 6ª Reunião Ordinária do CFD, realizada em 06/05/2020, na sede do IPREMA:
Art. 1º O Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA visou, discutiu e deliberou, nos termos legais e regulamentares, 
pela aprovação da Política de Investimentos do ano de 2019.
Art. 2º A aprovação que ora se expressa ressalva o fato de a política ter sido executada sem a prévia aprovação do 
Conselho.
Registre-se, Publique-se.
Araxá-MG, em 07 de maio de 2020.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARECER CFD Nº 005, DE 07 DE MAIO DE 2020

Aprova a Política de Investimentos do ano de 2020.
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 Consel-
ho, faz saber que na 6ª Reunião Ordinária do CFD, realizada em 06/05/2020, na sede do IPREMA:
Art. 1º O Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA visou, discutiu e deliberou, nos termos legais e regulamentares, 
pela aprovação da Política de Investimentos do ano de 2020.
Art. 2º A aprovação que ora se expressa ressalva o fato de a política ter sido executada sem a prévia aprovação do 
Conselho.
Registre-se, Publique-se.
Araxá-MG, em 07 de maio de 2020.

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

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


