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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 333 Sexta, 26 de junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Suspensão de Licitação. Pregão Eletrônico 09.031/2020. 
Processo 117. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de materiais semafóricos para novo 
cruzamento da Rua Mariano de Ávila com a Rua Presidente Olegário Maciel no Município de Araxá-MG.  Fica suspen-
so o processo em epígrafe, para readequação técnica do Edital. Em momento oportuno será desiganda nova data de 
abertura. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 24/06/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Revogação - DISPENSA DE LICITAÇÃO – 04.012/2020 – 
Obejto: Aquisição de ventiladores pulmonares para a atender a demanda da Secretaria de Saúde que serão utilizados 
no tratamento dos pacientes com suspeita de COVID 19. Fica revogado o processo licitatório em epígrafe, conforme 
motivos insertos no processo. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 02/06/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG  - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.002/2020 - Consid-
erando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel urbano, Rua Anésia Montovani, nº 
255, bairro Tiradentes, nesta cidade, com início em 14/02/2020 à 14/02/2021, destinado ao atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde, para funcionamento do Programa Saúde da Família - PSF Tiradentes, considerada fi nalidade 
precípua da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, inclusive quan-
to ao preço, estando este dentro dos praticados no mercado, em R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. RATIFICO a 
condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações e Contratos. 
Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 14/02/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO 04.002/2020 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e 
a locadora LEOVANIA MARIA DE OLIVEIRA, contratam entre si a locação de imóvel urbano, situado na Rua Anésia 
Montovani, nº 255, bairro Tiradentes, nesta cidade, com início em, 14/02/2020 à 14/02/2021, destinado ao atendimento 
à Secretaria Municipal de Saúde, para funcionamento do Programa Saúde da Família - PSF Tiradentes, com valor 
mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais). Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 14/02/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação Frustrada. Pregão Eletrônico 09.019/2020. Pro-
cesso 089. Objeto: Aquisição de equipamentos e suprimentos para serem utilizados na análise da água através do 
Setor de Vigilância em Saúde do Município de Araxá-MG. Em virtude de o processo licitatório ter sido classifi cado como 
frustrado, determino o arquivamento deste. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula,  Prefeito Municipal, 
03/06/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Termo de Ratifi cação, Homologação e Adjudicação de Licitação - 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.002/2020. Processo nº 022. O Prefeito Municipal de Araxá, no uso de sua 
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Credenciamento nº 12.002/2020, considerando a legitimi-
dade do procedimento licitatório, resolve RATIFICAR e HOMOLOGAR , a presente licitação, adjudicando seu objeto  e 
convocando a credenciada  Clínica Médica de Araxá Ltda ME, para assinatura do contrato. Aracely de Paula, Prefeito 
Municipal – 16/06/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade por Credenciamento 
12.002/2020. Processo nº 022 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e a empresa Clínica Médica de Araxá Ltda ME, contratam 
entre si credenciamento de pessoa jurídica para execução dos procedimentos cirúrgicos e de SADT (Serviço de Apoio 
Diagnóstico Terapêutico) de catarata, em atendimento à população do Município de Araxá e Microrregião, conforme 
deliberação CIBSUS/MG nº 2.976d de 19 de agosto de 2.019 e conforme pactuação 234 da CIR de Araxá, homologada 
na 257 reunião ordinária da CIB- SUS/MG 23 de outubro de 2.019, com início em 05/11/2019 à 20/09/2020, o valor 
global de R$ 713.769,120. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 16/06/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.011/2020. Processo 031. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Telemar Norte Leste S A, valor global: R$ 882.216,00, fi rmam contratação de empresa especial-
izada em telecomunicação para prestação de serviço de telefonia fi xa, em atendimento às diversas áreas da Prefeitura 
Municipal de Araxá-MG. Vencimento: 25/05/21. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 25/02/20. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.006/2017. Processo 089/2017. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Ademir Rezende Rodrigues; Advaldo Jósé da Costa; Antônio Luiz da Silva; Belchior Alves 
da Silva; Benedito Donizetti de Lellis; Carlos Marques Borges; Denizard Barbosa Meireles; Edurdo Flávio Veríssimo; 
Ernane José Ribeiro Júnior; Frederico Carneiro Paiva; Genilto Teixeira Duarte; Geraldo César de Souza; Geraldo Teix-
eira dos Santos; Hamilton Odair Flor; João Donizeth Souza; José Ademilton de Almeida; José Avirto Serra; José Rufi no 
Silva; Lélio Antônio de Oliveira; Leandro Márcio Faria; Luiz Carlos dos Santos; Liz Gonzaga da Silva; Marcelo Geraldo 
Santana; Márcio Geraldo Santana; Marcos Geraldo Santana; Marcos Santana Júnior; Otaviano Eurípedes Freitas dos 
Reis; Paulo Henrique Ribeiro; Robson José dos Santos; Rosângela Aparecida Santos; Rubens Vaz da Silva; Sílvio da 
Silva Lázaro; Uemerson Vítor Barbosa; Valdir Carneiro de Paiva; Vítor Hugo da Silva; Wesley Toni da Silva, fi rmam 
aditamento contrato celebrado 02/06/17, incluindo cláusula de remuneração de hora improdutiva ao contrato como 
forma de reequilíbrio econômico - fi nanceiro do contrato original, com fundamento no artigo 65, inciso II, “d”. Aracely de 
Paula - Prefeito Municipal, 06/04/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.036/2020 – Pro-
cesso 105/2020. Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel urbano, 
Rua Maria Ozanan Moreira, nº 1.164, bairro Alvorada, na cidade de Araxá/MG, centro, nesta cidade, com início em 
05/06/2020 à 05/06/2021, com a fi nalidade de atender a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social para abrigar 
a família carente, considerada fi nalidade precípua da Administração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionam a sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos praticados no mercado, em R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais) mensais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais pre-
vistos no art.24, X, da Lei de Licitações e Contratos. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 05/06/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG  - EXTRATO DE CONTRATO 04.036/2020 – Processo 105/2020. O MU-
NICÍPIO DE ARAXÁ e a locadora Arilene Reis Graciano Alves, contratam entre si a locação de imóvel urbano, situ-

ado na Rua Maria Ozanan Moreira, nº 1.164, bairro Alvorada, na cidade de Araxá/MG, nesta cidade, com início em, 
05/06/2020 à 05/06/2021, com a fi nalidade de atender a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social para abrigar 
a família carente, com valor mensal de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 
05/06/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Revogação - DISPENSA DE LICITAÇÃO – 04.017/2020 
– Obejto: Aquisição de bombas de infusão para atender demanda da Secretaria de Saúde nos atendimento dos pa-
cientes com suspeita de Covid/19. Fica revogado o processo licitatório em epígrafe, conforme motivos insertos no 
processo. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 02/06/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.004/2019 – Processo 069. Extrato de 
Termo Aditivo. O Município de Araxá e Secretaria de Estado de Governo, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
17/05/2019, vencendo em 17/05/2021, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 15/05/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.014/2017 – Processo 188. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Maikon Guilherme Santos 081339086-98, fi rmam aditamento de contrato celebrado 09/01/2021, 
incluindo cláusula de remuneração de hora improdutiva ao contrato, com fundamento no artigo 65, inciso II, “d”. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 06/04/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.032/2020. Processo 118.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de ração canina para alimentação dos cães do Canil do Trigésimo Sétimo 
Batalhão de Polícia Militar, de acordo com o Convênio nº 04/2020 entre o Munícipio de Araxá e Polícia Militar do Es-
tado de Minas Gerais. Acolhimento das propostas 01/07/2020 à partir das 17:00 horas até 13/07/2020 às 09:00 horas; 
Abertura das Propostas de Preços dia 13/07/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 13/07/2020 às 
09:40. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Ed-
ital 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, 25/06/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.033/2020. Processo 119.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes para atender as 
necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento 24 horas (UPA), para serem utilizados nos pa-
cientes usuários do Sistema Único de Saúde no combate ao Covid-19, no Municipio de Araxá-MG. Acolhimento das 
propostas 30/06/2020 à partir das 17:00 horas até 10/07/2020 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 
10/07/2020 às 14:05. Início da sessão de disputa de preços dia 10/07/2020 às 14:30. 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, 25/06/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 02.006/2020. O Município de 
Araxá-MG, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que decorrido o prazo recursal 
sem interposição de recurso no Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 02.006/2020, fi ca designado 
o dia 01/07/2020 ás 09h00min para sessão pública destinada a abertura e julgamento do envelope de proposta de 
preços da empresa habilitada no certame. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. 
Araxá-MG, 26/06/2020. João Bosco França - Presidente da CPL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 1.012   -   DE 03 DE JUNHO 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 nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. VIVIANE DOS SANTOS PEDREIRA DA SILVA para o cargo em comissão de Chefe de 
Setor de Cadastro de Fornecedores, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de maio de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.018 DE 19 DE JUNHO DE 2020.

Nomeia e exonera, a pedido, Gestor e Membro de Comissão de Monitoramento e Avaliação nos termos do art. 8º, in-
ciso III, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração 
Pública e as Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a senhora Emília Guimarães Neves, CPF º nº 524.514.376-34 e RG nº M – 3.115.890, 
da função de gestora do Termo de Fomento nº 011/2019, celebrado entre o Município de Araxá e a Fundação de As-
sistência à Mulher Araxaense – FAMA.
Art. 2º. Fica nomeada para a função de gestora do termo de fomento citado no artigo anterior, a senhora Elair Aparecida 
Duarte, CPF nº 037.555.076-33 e RG nº M.4.454.018. 
Art. 3º. Fica exonerada, a pedido, da função de membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de 
acompanhamento do termo de fomento mencionado no artigo 1º deste decreto, a senhora Elair Aparecida Duarte, CPF 
nº 037.555.076-33 e RG nº M.4.454.018. 
Art. 4º. Fica nomeada para a função de membro do termo de fomento citado no artigo anterior, a senhora Emília Paula 
Guimarães Neves, CPF nº 524.514.376-34 e RG nº M-3.115-890.
Art. 5º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 11/2020, de 19 de junho de 2020.
 Dispõe sobre o novo Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG   
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial no 
exercício da competência conferida pelo artigo 9º, inciso XV, da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
Considerando as deliberações do plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, em sessão ordinárias dos 
dias 13 de março e 19 de junho de 2020, na sede do Centro de Apoio aos Conselhos da Prefeitura Municipal de Araxá;
RESOLVE:
Art. 1º- Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-CMAS, a fi m de 
regulamentar suas atribuições legais, sua composição orgânica, as eleições periódicas das organizações da sociedade 
civil que compõem a representação não governamental do colegiado, as atribuições e prerrogativas dos conselheiros, 
o funcionamento das sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho, as penalidades disciplinares que podem ser 
impostas aos conselheiros e os casos de substituição nos casos de vacância nos cargos de conselheiros titulares.
Parágrafo Único – O Regimento Interno aprovado integrará a presente resolução como Anexo I.
Art. 2º- Fica revogado o Regimento Interno do CMAS em vigor até a data da publicação desta resolução.
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Araxá – MG, 19 de junho de 2020.

_______________________________
PEDRO MEIRELES GANIME

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO CMAS

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º - Este Regimento interno regula as atividades e atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Araxá – CMAS, criado pela Lei Municipal n.º 5.210/08, de 27/03/2008.
Art. 2º - O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá é um órgão público colegiado de caráter permanente, 
deliberativo, normativo e controlador da política social do Município, vinculado à Secretária Municipal de Ação e Pro-
moção Social, de composição paritária entre os representantes do Poder Executivo Municipal e da sociedade civil, 
conforme art. 9º da Lei n.º 5.210/08.

CAPÍTULO II
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DAS DIRETRIZES BÁSICAS DE ATUAÇÃO E SUAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá, no exercício de suas atribuições, propugnará para que a 
Assistência Social seja direito do cidadão e dever do Estado e para que seja assegurada como política de seguridade 
social não contributiva, provendo os mínimos sociais, através de um conjunto integrado de ações da iniciativa pública 
e da sociedade, para garantia do atendimento às necessidades básicas dos que necessitarem.
Art. 4º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá.
I. Defi nir as prioridades da política de assistência social no âmbito do Município;
II. Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, bem como 
defi nir, controlar e avaliar a elaboração e execução do referido Plano; 
III. Aprovar a política municipal de assistência social, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos 
nesta lei, e na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS;
IV. Aprovar os planos e programas da área, objetivando a celebração de convênios entre o setor público e as entidades 
ou organizações privadas que prestam serviços de assistência social no âmbito municipal.
V. Atuar na formulação de estratégias e controle da execução dos planos de assistência social no Município; 
VI. Inscrever, acompanhar, avaliar e fi scalizar as instituições públicas e privadas de assistência social atuantes no 
Município, solicitando anualmente a CND (Certidão Negativa de Débito) das entidades;
VII. Defi nir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de assistência social públicos e privados no âmbito 
municipal;
VIII. Emitir pareceres acerca da proposta orçamentária a ser encaminhada pelo órgão da administração pública munic-
ipal responsável pela coordenação da política municipal da assistência;
IX. Estabelecer critérios para a destinação de recursos fi nanceiros para o custeio do pagamento dos auxílios natali-
dade e funeral previstos no artigo 15, I, da Lei Orgânica da Assistência Social, e fi scalizar sua aplicação solicitando 
mensalmente junto à Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social relatórios nominais e quantitativos dos auxílios;
X. Orientar e acompanhar a administração e o funcionamento do Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS; 
XI. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos destinados a programas de assistência social, bem como os ganhos 
sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. 
XII. Aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Municipal de Assistência Social, previstos nos artigos 18, XI 
e 19, XIV, da Lei Orgânica da Assistência Social;
XIII. Publicar no órgão de divulgação do Município, suas resoluções administrativas, bem como as contas do Fundo 
Municipal de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos.
XIV. Convocar ordinariamente a cada dois anos ou extraordinariamente pela maioria absoluta de seus membros, a 
Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social no Mu-
nicípio e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; 
XV. Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
Parágrafo único.  Através de dotações orçamentárias específi cas IGD –SUAS (Índice de Gestão Descentralizada), as 
despesas dos Conselheiros, quando em viagem para representar o Conselho, ou participação em cursos, congressos, 
treinamento e similares serão custeadas pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO, INDICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS

Art. 5º - O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte composição:
I. 06(seis) representantes do Poder Executivo, designados pelo prefeito e integrante das seguintes secretarias:
a) Ação e Promoção Social;
b) Saúde;
c) Educação;
d) Planejamento e Gestão;
e) Desenvolvimento Urbano;
f) Desenvolvimento Econômico, Turismo e Parcerias.
II. 06 (seis) representantes da área civil organizada, eleitos no Fórum Municipal de Assistência Social, dentro de cada 
segmento constitutivo do Fórum, a saber: 
a) 03 (três) representantes de entidades devidamente cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social;
b) 02 (dois) representantes de profi ssionais que prestam serviços na área de assistência social; 
c) 01 (um) representante dos usuários.
§ 1º. Para cada membro efetivo, haverá um suplente indicado da mesma forma do titular.
§ 2º. Os membros efetivos e suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, e empossados para um mandato de 
dois anos, permitida uma recondução, conforme a forma de escolha prevista em lei e neste Regimento.
III - Os representantes da sociedade civil serão escolhidos em assembléia ou fóruns dos respectivos segmentos, con-
vocados para este fi m específi co a cada dois anos, sob a coordenação do CMAS.
 IV – As entidades que representarão o segmento no CMAS deverão estar juridicamente constituídas e em regular 
funcionamento.
 V – Para cada membro efetivo indicado será designado o respectivo suplente, no mesmo ato e dentro do mesmo grupo 
de entidades que comporão o segmento ou classe social representados no Conselho.
Art. 6º - Somente poderão participar do Conselho Municipal de Assistência Social as entidades juridicamente constituí-
das e com no mínimo dois anos em regular funcionamento no município.
Art. 7º - Será substituído no Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá o conselheiro que faltar sem justifi cativa 
e/ou sem estar representado pelo seu suplente a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, no período 
de 12 (doze) meses.
Parágrafo único – A partir da segunda falta alternada, deverá a secretaria executiva comunicar por ofício ao segmento 
ou ao órgão a que pertencer o faltoso caracterizado na forma deste parágrafo, a sua infrequência nas Assembleias 
Ordinárias ou Extraordinárias, para que essa tome as medidas necessárias e o profi ssional da área deverá ser comu-
nicado a ele próprio, evitando a substituição pelos suplentes.
Art. 8º - O mandato dos Conselheiros não Governamentais terá uma duração de 02 (dois) anos, contados da data de 
sua posse no Conselho após sua eleição no Fórum Municipal de Assistência Social, e o dos representantes do Poder 
Executivo Municipal será igualmente de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução para novo mandato de dois 
anos, sendo que o término de seus mandatos será coincidente com o do Prefeito Municipal no caso dos conselheiros 
representantes governamentais.
Parágrafo único – Em qualquer tempo o pedido de renúncia do cargo por solicitação formal do próprio interessado ou 
da entidade representada, o Conselheiro poderá ser substituído, o que implicará na assunção automática do suplente 
indicado da mesma forma do titular.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DE SEUS ÓRGÃOS
Art. 9º - O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá será composto por:
I- Plenária
II- Diretoria Executiva
III- Comissões 

SEÇÃO I
DA PLENÁRIA

Art. 10 - A Plenária é o órgão máximo de deliberação do Conselho, sendo formada pelos conselheiros integrantes do 
CMAS, e suas manifestações se darão durante a realização de Sessões Ordinárias ou Extraordinárias.
Art. 11 - Compete à Plenária:
I-  Relatar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais quinze, os processos instaurados e que forem 
distribuídos para receber parecer opinativo.
II- Os assuntos que devam ser objeto de discussão e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social.
III- Defi nir sobre matérias de urgência a serem inseridas na pauta do dia.
IV- Apresentar projetos de resoluções e formular moções ou proposições no âmbito de competência do CMAS.
V- Solicitar diligências em processos que não estejam sufi cientemente instruídos.
VI- Propor alterações neste Regimento quando necessárias.
VII- Exercer outras atividades e atribuições inerentes a esta Plenária.
VIII- Criar comissões, permanentes ou temporárias, se necessárias ao bom desempenho das atividades desta Plenária.
IX- Indicar membros para comporem as comissões, quando estas exigirem conhecimentos específi cos e nomeá-los 
através de resolução.
X- Fazer, entre os membros da comissão, a escolha de um coordenador e um relator.
XI- Aprovar, com 2/3 terços de votos, matérias referentes aos repasses do Fundo Municipal de Assistência Social – 
FMAS, exclusão de conselheiro e mudança de Regimento Interno.

SEÇÃO II
DA DIRETORIA E SUAS COMPETÊNCIAS

Art. 12 - As atividades do plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá serão executadas por uma 
Diretoria Executiva composta de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, sendo eleitos 
o Presidente e o Vice-Presidente a cada 02 (dois) anos em sessão ordinária através do voto direto de seus integrantes 
e por maioria simples, podendo ambos serem reeleitos, consecutivamente, para mais um mandato, e os demais inte-
grantes da Diretoria serão indicados pelo Presidente.
Parágrafo único - Para a escolha do Presidente em caso de empate, será considerado eleito aquele que tiver mais 

idade e fi cando o vice-presidente sendo o segundo mais votado. Fica a cargo do Presidente a escolha do 1º secretário 
e 2º secretário.
Art. 13 - O Conselho Municipal de Assistência Social terá um secretário executivo sob a responsabilidade do órgão da 
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social da Administração Municipal, o qual deverá disponibilizar os recursos 
humanos para o apoio administrativo e infraestrutura necessária ao funcionamento do Conselho, com as seguintes 
atribuições:
I- Gerenciar os trabalhos inerentes ao funcionamento do Conselho.
II- Agendar reuniões administrativas junto aos órgãos, empresas e entidades afi ns.
III- Manter a guarda dos bens e do acervo de livros e documentos.
IV- Registrar, arquivar e encaminhar documentos e correspondências.
V- Orientar e analisar os documentos para registro e inscrição das Entidades Sociais no Conselho.
VI- Redigir convocação de assembleias, arquivar documentos.
Art. 14 - Compete ao Presidente:
I- Representar o CMAS ativa e passivamente.
II- Conduzir as reuniões do Plenário e das Comissões.
III- Convocar todas as Assembleias Plenárias Ordinárias e ou Extraordinárias.
IV- Destituir Conselheiro faltoso, nos termos do parágrafo único do art. 7º deste Regimento, informando sua exclusão 
à entidade representada.
V- Convocar o suplente para ocupação da vaga de titular e solicitar a indicação de outro nome para a suplência, o que 
deve ocorrer dentro da mesma entidade e ou esfera representada.
VI- Assinar com o Secretário toda a documentação de rotina deste Conselho.
VII- Acompanhar e assinar a programação de dispêndio orçamentário autorizada pela Plenária, encaminhando ao 
Órgão Gestor, para a realização das despesas do Fundo Municipal de Assistência Social.
VIII- Expedir pedidos de informações e fazer consultas às autoridades competentes.
IX- Assinar as Resoluções do Conselho.
X- Divulgar as resoluções e deliberações do Conselho.
XI- Submeter à apreciação do Plenário a programação físico – fi nanceira de desembolso para as atividades do CMAS, 
aprovada no Orçamento do Município, para o Fundo Municipal de Assistência Social.
XII- Dar o voto de qualidade para desempate de qualquer votação.
XIII- Buscar apoio técnico-administrativo dos órgãos, empresas e entidades afi ns.
Art. 15 – Compete ao Vice-Presidente:
I – Substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos.
II –Assumir tarefas delegadas pelo presidente.  
Art. 16 - Compete ao Primeiro Secretário:
I- Redigir em conjunto com a Secretária Executiva as atas de todas as assembleias.
II- Secretariar todo o processo elaborado pelas comissões constituídas.
III- Assinar com o presidente toda documentação referente à secretaria executiva.
IV- Assumir a presidência do Conselho na ausência do Presidente e do respectivo vice.
Art. 17 - Compete ao Segundo Secretário:
I – Substituir o Primeiro Secretário em suas ausências ou impedimentos.
II – Participar das comissões e assumir tarefas designadas pela Presidência.

SEÇÃO III
DAS COMISSÕES

Art. 18 - O Conselho Municipal de Assistência Social será formado pelas seguintes comissões:
I. Comissão Permanente de Análise de Pedido de Inscrição de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 
de Assistência Social;
II. Comissão Permanente de Acompanhamento de Benefícios Socioassistenciais;
III. Comissão Permanente de Análise de Instrumentos legais do Conselho Municipal de Assistência Social;
IV. Comissão Permanente de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação;
V. Comissão Permanente de Planejamento e Fiscalização orçamentário e fi nanceiro.
Art. 19 - As comissões permanentes serão formadas por 6 (seis) conselheiros, sendo que 3 (três) conselheiros serão 
representantes da área governamental e 3 (três) conselheiros representante da área não governamental.

CAPITULO V
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES

Art. 20 - O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês e extraor-
dinariamente quando houver necessidade para analisar, discutir e deliberar sobre projetos.
I- Não havendo quorum, aguardam-se quinze minutos e, em segunda convocação, com metade mais um dos Consel-
heiros, a reunião poderá ocorrer.
II- Persistindo a insufi ciência de quorum, a Assembleia Plenária estará convocada automaticamente para vinte e quatro 
horas após a primeira, contando este período em dia útil.
III- A condição de titular, usada pelo suplente na reunião, deve ser registrada.
Parágrafo Único - As reuniões Plenárias do Conselho Municipal de Assistência Social terão por conteúdo a matéria 
constante da pauta podendo inserir outras com a aprovação da Plenária, após esgotar a pauta elaborada previamente.
Art. 21 - Cada membro considerado titular no momento da Assembleia terá direito a um voto na matéria colocada em 
votação, sendo proibido o voto por procuração.
Art. 22 - Da reunião Plenária será lavrada a ata circunstanciada que receberá assinatura de todos os Conselheiros 
presentes, após aprovação, na mesma oportunidade.
Art. 23 - Confi rmado o quorum para realização da reunião Plenária, o Presidente a declarará aberta, obedecendo à 
seguinte ordem:
I- Apreciação da pauta proposta.
II- Inclusão de novos itens na pauta se solicitados.
III- Discussão dos temas propostos na pauta.
IV- Apreciação de trabalhos das comissões (quando houver).
V- Informes gerais.
VI- Indicação de pauta para a reunião seguinte.
VII- Leitura e aprovação da ata da reunião.
Parágrafo Único – Os assuntos incluídos na ordem do dia que não tenham sido discutidos e ou deliberados deverão 
constar necessariamente da pauta da reunião seguinte.
Art. 24 - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente ou por dois terços (2/3) dos Conselheiros Titu-
lares, com uma antecedência de no mínimo 01 (um) dia útil.
Art. 25 - Todas as Assembleias Plenárias serão abertas ao público, cujos presentes poderão se manifestar na condição 
de ouvintes.

CAPITULO VI
DO GESTOR

Art. 26 - O órgão gestor, o Prefeito Municipal, é o responsável pelo controle físico-fi nanceiro e pela liberação dos recur-
sos alocados do Fundo Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único – Os recursos serão destinados ao fi nanciamento de projetos e programas de entidades governamen-
tais ou não, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e o respectivo cronograma de desembolso.

CAPITULO VII
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 27 - O Fundo Municipal de Assistência Social, regulamentado no município pela Lei Municipal n.º 5.210, de 27 de 
março de 2008, será administrado pelo Conselho Municipal de Assistência Social e gerido pela Secretaria Municipal de 
Ação e Promoção Social, órgão gestor deste Fundo.
Art. 28 - O Fundo Municipal de Assistência Social será constituído por:
I- Dotação consignada anualmente no orçamento do Município, para atividades vinculadas ao Conselho Municipal de 
Assistência Social.
II- Pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional da Assistência Social.
III- Pelas doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados.
IV- Por outros recursos que lhe forem destinados, resultantes de depósitos e aplicações de capitais.
Art. 29 - Compete ao Fundo Municipal de Assistência Social:
I- Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos pelo Estado ou União.
II- Registrar os recursos captados pelo Município através de convênios ou doações.
III- Manter o controle escritural das aplicações fi nanceiras levadas a efeito no Município, nos termos das Resoluções 
do Conselho Municipal de Assistência Social.
IV- Liberar os recursos a serem aplicados em benefícios previstos pela Assistência Social, nos termos das Resoluções 
do Conselho.
V- Administrar os recursos específi cos para os programas de atendimento aos benefi ciários previstos pelo Conselho.
Art. 30 - Os recursos que compõem o Fundo Municipal de Assistência Social serão depositados no Banco do Brasil, 
em conta especial sob a denominação – Prefeitura Municipal de Araxá / Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
conforme determina a Lei Federal n.º 8.742/93-LOAS, em seu artigo 88, § 2º.
Art. 31 - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social serão aplicados em:
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO CMSA Nº 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2020
“Dispõe sobre aprovação de repasses fi nanceiros para instituições hospitalares fi lantrópicas e seus respectivos Planos 
de Trabalho – Santa Casa de Misericórdia de Araxá, FADA e FAMA.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 1ª Reunião Ordinária de 2020, realizada no dia 27 de ja-
neiro de 2020, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento Interno 
e considerando:
- O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- A Constituição Federal 1988, Art. 199 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades Filantrópicas e as sem fi ns 
lucrativos.
- O disposto na Lei Complementar 141/2012, “Que estabelece critérios para transferências de Recursos Fundo a Fundo 

e aplicação destes com deliberação, fi scalização e monitoramento dos Conselhos de Saúde”. 
- Resolução CNS 453/2012 e a Lei Municipal 7368/2019, “Que dispõe sobre as atribuições e funcionamento dos con-
selhos de Saúde, em especial, de Araxá expresso na lei municipal”. 
- A Portaria/MS nº 3.730, de 23 de dezembro de 2019, que “Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber 
recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade 
(MAC)”.
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar os repasses de recursos fi nanceiros provenientes da Resolução SES/MG Nº 6822/2019 e de pro-
gramas para instituições hospitalares fi lantrópicas e seus respectivos Planos de Trabalho – Santa Casa de Misericórdia 
de Araxá, Fundação de Assistência à Mulher Araxense (FAMA) e Fundação de Apoio ao Defi ciente de Araxá (FADA). 
Parágrafo único: os recursos fi nanceiros se destinam a entidades fi lantrópicas aqui referidas, em cooperação mútua, 
para fi ns de concessão de subvenção para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, sendo os recursos de natureza de despesas de custeio, conforme Planos de Trabalho apresentados:
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 39, de 24 de junho de 2020.
Autoriza a prorrogação de vigência do projeto “Viva a Vida”, executado pela Secretaria Municipal de Governo, e aprova 
o respectivo aditivo de valor mediante repasse de recursos do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e 
do Adolescente.
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; 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal nº 946, de 17 de março de 2020, em razão da epidemia causada pelo coronavírus, tendo em vista a 
situação de emergência em saúde pública nacional e estadual declarada pelos respectivos entes federados no âmbito 
de sua competência constitucional;
CONSIDERANDO que a crise socioeconômica causada pela pandemia do coronavírus afeta sobremaneira crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, muitas das quais são atendidas em projetos e ações comple-
mentares da política municipal da infância e adolescência, desenvolvidos por programas governamentais previamente 
credenciados pelo CMDCA, caracterizando situação excepcional e emergencial em consequência do possível agrava-
mento das violações de direitos fundamentais sem a oferta dos atendimentos especializados e complementares ofere-
cidos por órgãos governamentais nas áreas de saúde, educação e assistência social, exigindo a adoção de medidas 
urgentes deste Conselho, inclusive com a utilização de recursos do FMDCA; 
CONSIDERANDO que o CMDCA, enquanto órgão colegiado gestor do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), por força dos artigos 88, inciso IV, 214, caput e 260, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e dos artigos 6º, caput e § 1º, 13, III e V, 70, caput e parágrafo único, 71, 74, § 
4º, 76 e 77, I, da Lei Municipal nº 6.087/2011, que conferem ao CMDCA a prerrogativa exclusiva para deliberar sobre 
planos de ação e aplicação dos recursos do FMDCA visando sempre atender aos interesses e necessidades urgentes 
da criança e do adolescente, notadamente neste grave e excepcional momento por que passa nosso País e o mundo 
em razão da pandemia do novo coronavírus;  
CONSIDERANDO que a aplicação de recursos do FMDCA não se enquadra na conduta vedada pelo art. 73, § 10, 
da Lei Federal nº 9.504/97, por se destinarem a entidades da sociedade civil executoras de programas e projetos 
especiais na área da criança e do adolescente aprovados pelo CMDCA em processos seletivos prévios e cuja ex-
ecução se iniciara em exercício fi nanceiro anterior, não se caracterizando como distribuição gratuita de bens, valores 
ou benefícios para os cidadãos;
CONSIDERANDO as justifi cativas apresentadas pelos órgãos governamentais para prorrogação de projetos em ex-
ecução e respectiva ampliação dos valores repassados, em conformidade com o regramento estabelecido pela Res-
olução nº 30, de 19 de maio de 2020, com a fi nalidade de solicitar a ampliação de valores repassados e a prorrogação 
de vigência de projetos são executados mediante repasse de recursos do FMDCA, e as manifestações favoráveis da 

Comissão de Análise dos pedidos constituída pelo CMDCA;
CONSIDERANDO a deliberação unânime dos conselheiros presentes na sessão extraordinária do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no dia 24 de junho de 2020 em ambiente virtual, conforme ata 
lavrada e assinada pelos presentes;  
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a prorrogação do “Viva a Vida”, executado pela Secretaria Municipal de Governo, até 31 de 
dezembro de 2020, e autorizado o respectivo repasse do valor adicional de R$ 115.205,56 (cento e quinze mil, duzen-
tos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) dos recursos disponíveis no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente para custeio das despesas decorrentes da prorrogação de vigência autorizada.
§ 1º- O projeto “Viva a Vida” foi aprovado pela Resolução nº 023/2019/CMDCA, alterada pelas Resoluções nº 029/2019/
CMDCA e 101/2019/CMDCA, e posteriormente prorrogado pela Resolução nº 10, de 02 de março de 2020, as quais 
regulamentam as regras de repasse dos recursos do FMDCA ao referido projeto. 
§ 2º- Em todos os atendimentos individuais, em grupo ou remotos realizados no projeto “Viva a Vida”,  a Secretaria 
Municipal de Governo deverá observar, na execução de seu plano de trabalho alterado, as determinações vigentes 
das autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais acerca das medidas mitigadoras dos riscos de contágio do 
coronavírus pelo público alvo,  observando, com atenção especial, as RECOMENDAÇÕES do CMDCA às entidades 
governamentais e não governamentais de atendimento à criança e ao adolescente para o enfrentamento da situação 
de emergência em saúde pública decretada em função da pandemia do coronavírus, aprovadas pelas Resoluções nº 
20, de 30 de março de 2020, e nº 22, de 22 de abril de 2020.
§ 3º - As cópias de cada plano de trabalho alterado deverão ser encaminhadas ao CMDCA por meio de ofício e por 
correio eletrônico (e-mail) para fi ns de conhecimento e fi scalização. 
Art. 2º- O projeto com prazo de vigência prorrogado, conforme o disposto nesta Resolução, deverá ser executado den-
tro do prazo de vigência constante de seu respectivo plano de trabalho aprovado pelo CMDCA. 
Art. 3º- O monitoramento e a avaliação da regular execução dos projetos governamentais com vigências prorrogadas 
deverão ser realizados por comissão a ser designada para esta fi nalidade, a qual será integrada exclusivamente por 
conselheiros do CMDCA.
Art. 4º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28 de maio de 2020 para 
todos os efeitos legais. 
Araxá, 24 de junho de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA

I- Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pelo Órgão da 
Administração Pública Municipal responsável pela política Municipal de Assistência Social ou por órgãos conveniados.
II- Pagamento de prestação de serviços a Entidades conveniadas de Direito Público e Privado para execução de Pro-
jetos e Programas específi cos do setor de Assistência Social.
III- Aquisição de material permanente, de consumo e outros, se necessários aos programas.
IV- Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços.
V- Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, administração e planejamento das ações de 
Assistência Social.
VI- Pagamento dos benefícios eventuais conforme o disposto no Inciso I do artigo 15 da LOAS, com valores estabe-
lecidos pelo CMAS.
VII- Repasse de recursos para as Entidades e Organizações de Assistência Social só será efetivado se obedecer aos 
critérios estabelecidos pelo CMAS, caso estas estejam devidamente registradas no Conselho e em pleno funciona-
mento. 
VIII- As transferências de recursos para as Organizações Governamentais e Não Governamentais de Assistência So-
cial se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e ou similares, obedecendo à legislação vigente 
sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo CMAS.
Art. 32 – As contas e os relatórios do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação 
do CMAS, mensalmente de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.
Art. 33 - Os casos omissos serão resolvidos pela Plenária, que fará constar em ata a solicitação e a decisão.
Art. 34 – O presente Regimento Interno foi aprovado na sessão ordinária deste Conselho realizada no dia 13 de março 
de 2020, e alterado na sessão ordinária do dia 19 de junho de 2020, com aprovação de dois terços dos conselheiros 
que integram o colegiado, conforme atas lavradas e assinadas pelos conselheiros presentes, e será publicado no 
Diário Ofi cial do Município de Araxá na forma de Resolução para que tenha seus devidos efeitos jurídicos.   
Araxá/MG, 19 de junho de 2020.

_______________________________
PEDRO MEIRELES GANIME

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução n° 012, de 19 de junho de 2020.
Dispõe sobre a autorização para utilização de recursos federais concernentes ao repasse emergencial destinado à ex-
ecução de ações socioassistencias visando ao enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente 
da epidemia do Covid-19 no âmbito do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com o disposto 
na Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania.    
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município de Araxá-MG, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO as competências conferidas ao Conselho Municipal de Assistência social pelo artigo 9º da Lei Mu-
nicipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n.º 034/2020 e anexos, da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 15 da Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania;  
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão ordinária realizada no dia 19 de junho de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º -  Fica autorizada a Secretaria de Ação e Promoção Social a utilizar os recursos federais concernentes ao 
repasse emergencial destinado à execução de ações socioassistencias visando ao enfrentamento da situação de 
emergência em saúde pública decorrente da epidemia do Covid-19 no âmbito do SUAS – Sistema Único de Assistência 
Social, em conformidade com o disposto na Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania.    
Art. 2º - O repasse dos recursos emergenciais, no valor de R$ 1.466.865,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e 
seis mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), dar-se-á diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social ao Fundo 
Municipal de Assistência Social no exercício de 2020, em conformidade com as normas orçamentárias em vigor, e será 
instrumentalizado mediante regras fi rmadas em Termo de Aceite e Compromisso assinado pelo Secretário Municipal 
de Ação e Promoção Social, gestor da política de assistência social do município de Araxá-MG, em conformidade com 
o artigo 14, I, da Portaria nº 369/ 2020 do Ministério da Cidadania.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 19 de junho de 2020.

_______________________________
PEDRO MEIRELES GANIME

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO N° 013/2020 de 19 de junho de 2020.
Dispõe sobre formação das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS, 
referentes ao mandato 2020 – 2022 e dá outras providências; 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 

defi nição das políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua reunião ordinária realizada no dia 19 de 
junho de 2020, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Formar as Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS, referentes 
ao mandato 2020 – 2022, conforme relação a seguir:
I. Comissão Permanente de Análise de Pedido de Inscrição de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 
de Assistência Social:
a) Fernanda Aparecida Marques Negrão (Governamental);
b) Elenice Veloso Paula (Não governamental);
c) Maria Vicentina Vieira (Governamental);
d) Pedro Meireles Ganime(Não governamental);
e) Aloisio Antônio Ferreira (Governamental);
f) Mirlane Lázara Deckers (Não governamental).
II. Comissão Permanente de Acompanhamento de Benefícios Socioassistenciais:
a) Iasmin Fernanda de Borba (Governamental);
b) Aureo de Alencar Silva (Não governamental);
c) Jaqueline Pires Moreira (Governamental); 
d) Elenice Veloso Paula (Não governamental);
e) Mirian Gonçalves de Mota Souza (Governamental); 
f) Maria Celeste de Paula Souza (Não governamental).
III. Comissão Permanente de Análise de Instrumentos legais do Conselho Municipal de Assistência Social:
a) Patrícia Mendes da Silva (Governamental);
b) Elba Regina Pontes Machado (Não governamental);
c) Jaqueline Pires Moreira (Governamental); 
d) Pedro Meireles Ganime (Não governamental);
e) Mirian Gonçalves de Mota Souza (Governamental); 
f) Marisete Aparecida Augusto (Não governamental). 
IV. Comissão Permanente de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação:
a) Ana Flávia de Paiva (Governamental);
b) Elenice Veloso Paula (Não governamental);
c) Mirian Gonçalves Mota de Souza (Governamental);
d) Cleide Cristina da Silva Afonso (Não governamental);
e) Mônica de Castro do Carmo (Governamental);
f) Mirlane Lázara Deckers (Não governamental).
V. Comissão Permanente de Planejamento e Fiscalização Orçamentário e Financeiro:
a) Iasmin Fernanda de Borba (Governamental);
b) Elba Regina Pontes Machado (Não governamental);
c) Jaqueline Pires Moreira (Governamental);
d) Pedro Meireles Ganime (Não governamental);
e) José Adriano Barbosa (Governamental);
f) Aureo de Alencar Silva (Não governamental).
Art 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO MEIRELES GANIME
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 014/2020, de 19 de junho de 2020.

Dispõe sobre a aprovação do Piso Mineiro de Assistência Social de 2020 em âmbito municipal. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão ordinária realizada no dia 19 de junho de 2020,
RESOLVE:
Art. 1o. Fica aprovado o Piso Mineiro de Assistência Social para o exercício de 2020 no âmbito municipal, em confor-
midade com o Plano de Serviço encaminhado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) ao 
Conselho Municipal de Assistência Social, com aprovação na sessão ordinária do Colegiado realizada no dia 19 de 
junho de 2020.
Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 24 de junho de 2020. 

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS
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1. Programa 
Proposta nº 36000274439201900
Portaria nº 3.730, de 23/12/2019
Valor: R$100.000,00 (Cem mil reais)
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE ARAXÁ – FADA
1. Recurso Financeiro referente à Resolução SES/MG nº 6822/2019
Proposta: Emenda Deputado Bosco 
Decreto nº 1565, de 22/02/2015 
Valor: R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA À MULHER ARAXAENSE - FAMA
1. Recurso Financeiro referente à Resolução SES/MG nº 6822/2019
Proposta: Emenda Deputado Bosco 
Decreto nº 1565, de 22/02/2015 
Valor: R$70.000,00 (Setenta mil reais)
Artigo 2º. O município, através do Fundo Municipal de Saúde, adotará as medidas necessárias para a transferência 
de recursos listadas nesta Resolução, bem como os Prestadores de Serviços ao SUS, providenciarão a abertura de 
contas específi cas para recebimento, movimentação e aplicação dos recursos.
Artigo 3º. As prestações de contas referentes aos recursos fi nanceiros ora aprovados nesta resolução obedecerão ao 

disposto nas respectivas legislações vigentes e deverão ser encaminhadas cópias a este Conselho.
Artigo 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 27 de janeiro de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ torna público extrato de contrato do Pregão Presencial 
nº 05.002/2020, celebrado com a empresa Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, para Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de emissão e gerenciamento de cartões magnéticos, a título de 

auxílio alimentação, a serem fornecidos aos servidores da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá. Valor global: 

R$ 281.916,00. Período 12 meses. Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 29/05/2020.

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 25 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: 
3.R2.02.835.0185.001, localizado na RUA THOMAZ DE LIMA, 310, 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 autuação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 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 autuação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CIELTA COMERCIO IMOBILIARIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 1.C2.03.105.0953.001 E 0963, localizado na AVN CASSIANO DE PAULA NASCIMENTO, 
515 E 505, Bairro SANTO ANTONIO, 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 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a 
apresentar defesa.
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
CLEITON ALVES MORAIS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.019.0234.001, 
localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 180, 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 autuação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, 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 autuação por infração 
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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, GEORGIA BACKEUSER PAROLINI, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
2.R2.03.280.1305.001, localizado na RUA GERARDO DA SILVA MELO, 350, Bairro JARDIM FILOMENA, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, GIRLENO CESAR DA SILVA CARDOSO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.524.0046.001, localizado na RUA GERALDO CASIMIRO DOS REIS, 95, Bairro 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, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração 
ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
HELLEN LEONEL ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.570.0248.001, 
localizado na RUA GASPAR JOSE DE AVILA, 225, Bairro JARDIM EUROPA V, 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 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, INCORPORADORA SAGRO LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.562.0080.001, localizado na RUA MARIA ROSA DE RESENDE, 135, Bairro JARDIM EUROPA V, 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 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, IOLANDA DOS REIS BORGES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.037.0307.001, localizado na RUA CATAGUASES, 149, Bairro SANTO ANTONIO, 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 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, JANE DEA DE PAULA BATISTA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.012.0120.001, localizado na RUA IVO LUCIO DE REZENDE, 110, 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 
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 DOMINGOS RESENDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
2.R3.04.256.0500.001, localizado na AVN ARAFERTIL, 1530, 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, comparecer na sede do 
IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, LEDA MARIA AMORIM DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.562.0056.001, localizado na RUA MARIA ROSA DE RESENDE, 155, Bairro JARDIM EUROPA V, 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 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, LEOVANIA MARIA DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.700.0438.001, localizado na RUA KENNEDY ALEXANDRE DE BARCELOS, 25, Bairro NOVO SÃO GERAL-
DO, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publi-
cação 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 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 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 autuação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, 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, compare-
cer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 
46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, 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 autuação por infração ao 
artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, PAULA CARDOSO DE PAIVA VALERIANO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.004.0221.001, localizado na RUA DUTINHO AFONSO DE REZENDE, 140, Bairro NOVO PAO DE ACUCAR II, 
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 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.


