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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 340 Sexta, 14 de agosto de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

DECRETO Nº 1.053   -   DE 14 DE AGOSTO 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, a pedido, para fi ns de atendimento ao prazo previsto na Lei Complementar nº 64/90, o Sr. 
JAIRO SÁVIO BORGES do cargo em comissão de Assessor Executivo I, lotado no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.054   -   DE 14 DE AGOSTO 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, a pedido, para fi ns de atendimento ao prazo previsto na Lei Complementar nº 64/90, o Sr. 
CLÁUDIO LUIZ DA COSTA do cargo em comissão de Chefe do Setor de Arquivo, lotado na Secretaria Municipal de 
Ação e Promoção Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.055   -   DE 14 DE AGOSTO 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, a pedido, para fi ns de atendimento ao prazo previsto na Lei Complementar nº 64/90, o Sr. 
HELVÉCIO TORMIN BRITO do cargo em comissão de Chefe do Setor de Almoxarifado, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.056  -   DE 14 DE AGOSTO 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, para fi ns de atendimento ao prazo previsto na Lei Complementar nº 64/90, o Sr. 
MADALENA ÁVILA DE AGUIAR do cargo em comissão de Assessora III de Turismo e Eventos, lotada na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.057   -   DE 14 DE AGOSTO 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, a pedido, para fi ns de atendimento ao prazo previsto na Lei Complementar nº 64/90, o Sr. 
CLAUDENIR DIAS do cargo em comissão de Coordenador da Ouvidoria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.058   -   DE 14 DE AGOSTO 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, a pedido, para fi ns de atendimento ao prazo previsto na Lei Complementar nº 64/90, o Sr. 
SIDNEY JESUS AMÂNCIO do cargo em comissão de Chefe do Setor de Imprensa e Relações Públicas na Secretaria 
Municipal de Governo.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.034/2020. Processo 143.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, car-
ga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para controle preventivo dos indicadores de planejamento, 
execução e resultados da gestão pública com a disponibilização de ferramenta de business intelligence – bi, para 
atender o Município de Araxá-MG. Abertura: 27/08/2020 às 09:00h. Edital disponível: 17/08/2020. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 13/08/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.035/2020. Processo 144.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de consumo (cama e banho) para atender as necessidades 
das pessoas com situação de vulnerabilidade social, abrigadas no Albergue Municipal de Araxá-MG, durante a pan-
demia do COVID-19. Abertura: 27/08/2020 às 14:00h. Edital disponível: 17/08/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 13/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.037/2020. Processo 146.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada na prestação de serviços aplicados a 
tecnologia da informação no desenvolvimento, hospedagem e manutenção do site/portal do Município de Araxá-MG. 
Abertura: 31/08/2020 às 09:00h. Edital disponível: 17/08/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 13/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.038/2020. Processo 147.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e prestação de 
serviços de mão de obra elétrica, a serem realizados na frota de veículos leves do Município de Araxá/MG. Abertura: 
01/09/2020 às 09:00h. Edital disponível: 17/08/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito 
Municipal, 13/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.039/2020. Processo 148.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para a locação de veículos (ônibus), para 
atender ao transporte de pacientes usuários do SUS, em tratamento médico fora do domicílio, através da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araxá-MG. Abertura: 28/08/2020 às 09:00h. Edital disponível: 17/08/2020. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 13/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.036/2020. Processo 145.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil incluindo fornecimento 
de material e mão de obra para recuperação de erosão e recapeamento asfático na rua Wagner Fulgêncio no bairro 
Pão de Açúcar no Município de Araxá-MG. Abertura: 28/08/2020 às 14:00h. Edital disponível: 17/08/2020. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 13/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Aviso de Julgamento de Recurso. Concorrência nº 03.004/2020. Processo 
Licitatório na modalidade Concorrência nº 03.004/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia 
civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para execução de recapeamento asfáltico com CBUQ em 
diversas vias dos bairros do município de Araxá-MG, de acordo com o Convênio Siconv nº 875336/2018, celebrado 
entre a União, por intermédio do Ministério da Integração Nacional e o Município de Araxá-MG, conforme Memoriais, 
Planilha e Projetos descritos neste Edital e seus Anexos.  A Comissão Permanente de Licitação comunica que foi 
dado provimento ao recurso interposto pelas licitantes CONSÓRCIO CONSERVA-PAVIAGIL, formado pelas empresas 
(CONSERVA DE ESTRADAS LTDA, CNPJ: 16.661.910/0001-55 e PAVIAGIL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., 
CNPJ: 27.632.411/0001-56) e TERRASA ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 11.533.360/0001-37. As razões que motivaram 
tal posicionamento encontram-se a disposição dos interessados, para consulta, no site www.araxa.mg.gov.br e no 
Setor de Licitação, a Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03 B. Guilhermina Vieira Chaer, Araxá-MG, das 
08h00min ás 12h00min e das 14h00min ás 18h00min. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 
3662.2506. Araxá-MG, 12/08/2020. João Bosco França - Presidente da CPL. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Aviso de Licitação. Concorrência nº 03.004/2020. O município de Araxá-MG, 
através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que, após análise e julgamento do recurso 
interposto pela licitante (CONSERVA DE ESTRADAS LTDA, CNPJ: 16.661.910/0001-55 e PAVIAGIL CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 27.632.411/0001-56) e TERRASA ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 11.533.360/0001-37, no 
Processo Licitatório na modalidade Concorrência nº 03.004/2020, fi ca designado o dia 19/08/2020 ás 09h00min para 
abertura e julgamento dos envelopes propostas de preços das empresas habilitadas no certame. Demais informações 
pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 12/08//2020. João Bosco França - Presidente da CPL. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.014/2020. Processo 068. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e CONTRANSIN – Indústria e Comércio LTDA, valor global: R$ 112.000,00, valor global: R$ 
202.422,51; JSM Engenharia e Sinalização Eireli, valor global: R$ 59.650,00; VSE Serviços Elétricos LTDA, R$ 990,00, 
fi rmam aquisição de materiais semafóricos para manutenção preventiva e corretiva dos sinaleiros existentes no mu-
nicípio de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2020.  Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 25/05/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preços 02.002/2020. Processo 018. Aviso de Revogação 
de Licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material 
e mão de obra para revitalização e reforma do Terminal Rodoviário do Município de Araxá/MG, conforme previsto no 
Edital e seus Anexos. Fica revogado o processo licitatório em epígrafe, conforme motivos insertos no processo. Aracely 
de Paula - Prefeito Municipal, 03/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.048/2016. Processo 077. Aviso de Retifi cação 
de Licitação. Fica retifi cada a publicação realizada no Diário Ofi cial do Município de Araxá, DOMA, a publicação real-
izada no dia 24 de julho de 2020. Onde se lê: vencendo em 24/05/2020, leia-se: vencendo em 24/05/2021. Aracely de 
Paula - Prefeito Municipal, 13/08/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Tomada de Preços nº 02.008/2020. Extrato de Contrato. O Município de Araxá e 
TF Engenharia Civil e de Segurança Eireli, valor global: R$ 407.738,81, fi rmam contratação de empresa especializada 
em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para ampliação e reforma da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) no Município de Araxá/MG, conforme previsto no Edital e seus Anexos. Prazo de vigência: 
05/03/2021. Prazo de execução: 04 meses a partir da data de assinatura do contrato. Araxá-MG, 05/08/2020. Aracely 
de Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preços 02.005/2020. Processo 083. Extrato de Termo Aditivo 
por Apostilamento. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da cláusula décima segunda – da 
Dotação Orçamentária do contrato originário. A dotação destinada ao pagamento do objeto licitado prevista em 2020 
está discriminada na dotação 02.10.17.512.0838.1.0035.4.4.90.51 – Obras e Instalações – Ficha 557 – Fonte de Re-
cursos – 01 0008 0008 0008 Compensão Financeira de Recursos Minerais (CFEM) – Verba Federal – Const. Galerias 
Bueiros e Águas Pluviais. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 03/06/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Concorrência 03.002/2020. Extrato de Contrato. O Município de Araxá e TF En-
genharia Civil e de Segurança Eireli, valor global: R$ 4.900.034,58, fi rmam contratação de empresa especializada em 
engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para execução de viaduto em estrutura mista na 
Avenida Hitalo Ros sobre a Avenida Dâmaso Drummond de acordo com o Convênio SICONV nº 875336/2018, celebra-
do entre a União, por intermédio do Ministério da Integração Nacional e o Município de Araxá-MG, conforme memoriais, 
planilha e projetos. Prazo de vigência: 07/06/2021. Prazo de execução: 07 meses a partir da data de assinatura do 
contrato. Araxá-MG, 07/08/2020. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Pregão Eletrônico 09.030/2020. Extrato de Contrato. O Município de Araxá e 
Comercial Soares & Mota LTDA, valor global: R$ 174.000,00, fi rmam aquisição de bombas de infusão para equipar os 
leitos de UTI que atenderão os pacientes com suspeitas/confi rmados no Covid do Município de Araxá-MG. Vencimento: 
31/12/2020. Araxá-MG, 03/07/2020. Aracely de Paula - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Concorrência 03.003/2020. Extrato de Contrato. O Município de Araxá e VE-
COL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, valor global: R$ 3.689.385,21, fi rmam contratação de empresa 
especializada em serviços de  engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para duplicação da 
Avenida Hítalo Ros, Lote 3, de acordo com o Convênio Siconv nº 875336/2018, celebrado entre a União, por intermédio 
do Ministério da Integração Nacional e o Município de Araxá-MG, conforme Memoriais, Planilha e Projetos. Prazo de 
vigência: 12/05/2021. Prazo de execução: 06 meses a partir da data de assinatura do contrato. Araxá-MG, 12/08/2020. 
Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Pregão Eletrônico 09.040/2020. Extrato de Contrato. O Município de Araxá e 
Cirúrgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares, valor global: R$ 6.400,00, fi rmam aquisição de materi-
ais descartáveis para atender as necessidades da UPA - Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do Município de 
Araxá-MG, no tratamento ao COVID-19. Vencimento: 31/12/2020. Araxá-MG, 05/08/2020. Aracely de Paula - Prefeito 
Municipal.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.069/2019. Processo 083. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e E & V Transportes e Serviços LTDA ME; Planettur Transporte e Turismo LTDA, fi rmam 
aditamento contrato celebrado 17/07/2019, vencendo em 17/07/2021, com a consequente alteração do valor global 
contratado. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 14/07/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016                                      
42ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016

                O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS
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DomA DOMA - Órgão Ofi cial da Prefeitura Municipal de Araxá
Aracely de Paula

Prefeito Municipal
Lídia Maria de Oliveira Jordão Rocha da Cunha

Vice-prefeita
Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira

Procurador Geral do Município
Rua Presidente Olegário Maciel, 306, Centro, CEP 38.183-186 - Araxá/MG - Telefone (34) 3691-7095 - versão online no site www.araxa.mg.gov.br

Edição e distribuição: Jornal, Gráfi ca e Editora Interação Ltda.
Rua Presidente Olegário Maciel, 306, Centro , CEP 38.183-186 - Araxá/MG - Telefone (34) 3691-7000 - versão online no site www.araxa.mg.gov.br

Edição e distribuição: Jornal, Gráfi ca e Editora Interação Ltda.

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 28/08/2020.
        NA FORMA DO ITEM 10.2 DO EDITAL OS CANDIDATOS SERÃO INTIMADOS TAMBÉM POR VIA POSTAL.

Convocação Inscr. Nome CPF / R.G. Cargo Classifi cação Final
42ª Convocacao 5046 TALITA GOULART CANUTO  17580529 AGENTE DE ADMINISTRACAO 17

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

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Convênio de Adjunção da servidora CLAUDILENE GOULART, fi rmado em 
09 de julho de 2020.

PARTES: O Município de Araxá e o Município de Tapira.
OBJETO: A adjunção da servidora CLAUDILENE GOULART, fi ca prorrogada pelo período de um ano, contados de 01 
de agosto de 20, podendo ser renovada por conveniência dos convenentes, ouvida a servidora adjunta.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a sua assinatura.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO AMPLA Nº  01/2020
‘Dispõe sobre das Metas e Diretrizes Orçamentárias da AMPLA para o exercício de 2021 e dá outras providências.”
A Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA), no uso de suas atribuições 
e considerando que a Assembleia Geral aprovou, sanciona e promulga seguinte Resolução:
Art. 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes Orçamentárias da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de 
Araxá (AMPLA) para o exercício de 2021, em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º da Constituição Federal e 
na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:
I. as prioridades e metas da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA);
II. as diretrizes, orientações e critérios para a elaboração e execução do orçamento da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) e suas alterações;
III. as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
IV. a organização e estrutura dos orçamentos;
V. as disposições gerais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA AMPLA

Art. 2º. As prioridades e metas da AMPLA para o exercício fi nanceiro de 2021 estarão defi nidas e demonstradas no 
Plano Plurianual de 2018 a 2021 e serão compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta Resolução, 
dentre as quais se destacam:
I. Manutenção e implantação de consórcios previstos no protocolo de intenções da AMPLA;
II. Manutenção da sede própria da AMPLA;
III. Manutenção dos Programas e Projetos da AMPLA;
§ 1º. Os recursos estimados no Orçamento Fiscal para 2021 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades 
e metas estabelecidas nos anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite para restrição das des-
pesas. 
§ 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2021, o AMPLA poderá aumentar ou diminuir as metas físicas 
estabelecidas nesta Resolução, a fi m de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o 
equilíbrio das contas públicas.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 3º. A elaboração do Orçamento Fiscal de 2021, a aprovação e a execução do orçamento da AMPLA, será orientada 
para:
I. atingir as metas fi scais relativas às receitas, despesas, resultados primário e nominal, conforme previsto nos §§ 1º e 
2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
II. evidenciar a responsabilidade da gestão fi scal,  compreendendo uma ação planejada e  transparente, mediante o 
acesso público às informações relativas ao orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos e através da realização 
de audiências ou consultas públicas;
III. aumentar a efi ciência na utilização dos recursos públicos disponíveis e elevar a efi cácia dos programas por eles 
fi nanciados;
Parágrafo único. As metas fi scais previstas nos Anexos desta Lei poderão ser ajustadas no Projeto de Resolução do 
Orçamento Fiscal, se verifi cadas, quando da sua elaboração, alterações dos parâmetros macroeconômicos utilizados 
na estimativa das receitas e despesas e do comportamento da respectiva execução.
Art. 4º. A proposta orçamentária da (AMPLA) Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, terá 
seus valores a preços médios esperados em 2021, adotando-se na sua projeção ou atualização o Índice Geral de 
Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas.
Art. 5º. A alocação dos recursos na lei orçamentária anual, em seus créditos adicionais e na respectiva execução, 
observadas as demais diretrizes desta Lei e tendo em vista propiciar o controle de custos, o acompanhamento e a 
avaliação dos resultados das ações de governo, será feita:
I. por programa, projeto, atividade, com a identifi cação das classifi cações orçamentárias;
II. diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução do projeto, atividade.
Art. 6º. Os recursos ordinários da AMPLA serão alocados para atender adequadamente, em ordem de prioridade, as 
seguintes despesas:
I. pessoal e encargos sociais, observados os limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000;
II. contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos, em convênios ou outros instrumentos 
similares, observados os respectivos cronogramas de desembolso;
III. outras despesas administrativas, investimentos e inversões fi nanceiras.
Parágrafo único. Os recursos oriundos de contratos, convênios ou outros ajustes serão programados de acordo com o 
estabelecido nos respectivos termos, independentemente da ordem de prioridade prevista neste artigo.
Art. 7º. Na proposta orçamentária, na respectiva Resolução e nos créditos adicionais, a programação das ações fi -
nalísticas e de investimento da AMPLA deverá observar as seguintes regras:
I. as ações programadas deverão contribuir para a consecução das metas e impactos estabelecidas na forma do art. 
2º desta Lei;
II. os investimentos, com duração superior a um exercício fi nanceiro, somente serão contemplados quando previstos 
no Plano Plurianual ou autorizada a sua inclusão em lei, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição e no § 
5º do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000;
III. a destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de adequadamente atendidos os 
projetos em andamento e as despesas de conservação do patrimônio público, conforme disposto no art. 45 da Lei 
Complementar nº 101/2000;
IV. os recursos fi nanceiros consignados deverão ser sufi cientes para a conclusão de uma ou mais unidades de ex-
ecução do projeto ou de uma de suas etapas, neste caso, se a sua duração exceder a mais de um exercício.
Art. 8º. A lei orçamentária e seus créditos adicionais discriminarão em       categorias de programação específi cas e as 
suas dotações. 
Art. 9º.  A área de Planejamento, com base na estimativa da receita, e tendo em vista o equilíbrio fi scal da AMPLA, 
estabelecerá o limite global máximo para a elaboração da proposta orçamentária de cada unidade.
Art. 10. É proibida a utilização de quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem a comprovada 
e sufi ciente disponibilidade de dotação orçamentária.

Seção IIII
Das Disposições sobre a Programação da Execução Orçamentária e Financeira e sua Limitação

Art. 11. Com vistas ao cumprimento das metas fi scais previstas nos Anexos desta Resolução a AMPLA publicará as 
metas bimestrais de realização de receitas, desdobradas por categoria econômica e fontes de recursos.
Art. 12. Se verifi cado, ao fi nal de um bimestre, que a realização da receita está aquém do previsto, a AMPLA promove-
ra, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
fi nanceira, para adequar o cronograma de execução mensal de desembolso ao fl uxo da receita realizada e visando 
atingir as metas fi scais estabelecidas para o exercício, em conformidade com o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei Com-
plementar nº 101/2000, observados os seguintes procedimentos:
I. defi nição do percentual de limitação de empenho e movimentação fi nanceira que caberá a cada Poder  calculado de 
forma proporcional à participação de cada um no total das dotações fi xadas para outras despesas correntes e despe-
sas de capital no Orçamento Fiscal para 2021;
II. comunicação, pela AMPLA aos Departamentos, do montante que caberá a cada um na limitação de empenho e 
movimentação fi nanceira, informando os parâmetros utilizados e a reestimativa da receita;
III. a limitação de empenho e movimentação fi nanceira será efetuada na seguinte ordem decrescente:
a) investimentos e inversões fi nanceiras;

b) as despesas atendidas com recursos de contrapartida em  convênios;
c) outras despesas correntes.
§ 1º. No âmbito da AMPLA, à área de Planejamento caberá analisar os projetos e atividades fi nalísticas, inclusive suas 
metas, cuja execução poderá ser adiada sem afetar os resultados fi nais dos programas contemplados no orçamento.
§ 2º. Caso ocorra a recuperação da receita prevista, total ou parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações lim-
itadas de forma proporcional às reduções realizadas.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DA AMPLA

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 13. As despesas com pessoal e encargos sociais serão estimadas, para o exercício de 2021, com base no plano 
de carreiras e admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte desta Resolução, 
observado, além da legislação pertinente em vigor, os limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Parágrafo único. Na estimativa das despesas de que trata o caput deste artigo, serão considerados ainda os valores 
referentes ao 13º salário, férias, contribuições sociais, abono de natal, impactos do salário mínimo e outras variáveis 
que afetam as despesas de pessoal e encargos sociais.
Art. 14. Para fi ns de atendimento ao disposto no inciso II, do § 1º, do art. 169, da Constituição Federal, fi ca autorizada a 
concessão de qualquer vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, a alteração 
de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, constantes de quadro es-
pecífi co da lei orçamentária, observadas as normas constitucionais e legais específi cas, e o disposto no artigo anterior.
Art. 15. A admissão de servidores, no exercício de 2021, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, 
somente será efetivada se:
I. estiver de conformidade com o disposto nos arts. 14 e 15 desta Lei;
II. houver dotação orçamentária sufi ciente para atender as despesas correspondentes no referido exercício fi nanceiro.
Art. 16. As despesas decorrentes de contratos de terceirização de mão-de-obra, que se referem à substituição de servi-
dores, de acordo com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000, serão classifi cadas em dotação específi ca 
e computadas no cálculo do limite da despesa total com pessoal.
§ 1º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os 
contratos de terceirização que tenham por objeto a execução indireta de atividades que, não representando relação 
direta de emprego, preencham simultaneamente as seguintes condições:
I. sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal e reg-
ulamentar do órgão ou entidade;
II. não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou 
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria em extinção.
§ 2º. Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os contratos de terceirização de mão-de-obra para ex-
ecução de serviços de limpeza, varrição, vigilância e segurança patrimonial e outros de atividades-meio, desde que as 
categorias funcionais específi cas existentes no quadro de pessoal, não comportem a existência de vagas para novas 
admissões ou contratações.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA DA AMPLA

Art. 17. A lei orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito para aten-
dimento a Despesa de capital, observado o limite de endividamento, na forma estabelecida na Lei Complementar 
101/2000.
Parágrafo único. Durante o exercício fi nanceiro de 2021 e observado os limites de endividamento da AMPLA, a con-
tratação de operações de crédito dependerá de autorização específi ca.

CAPÍTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 18. A proposta orçamentária anual que a AMPLA encaminhará à apreciação da Assembléia Geral, além da men-
sagem e do respectivo projeto de lei, será composta de quadros orçamentários consolidados que evidenciem o princípio 
da transparência e demonstrem o equilíbrio entre receita e despesa.
§ 1º. O anexo dos orçamentos fi scal e da seguridade social será composto de quadros ou demonstrativos, com dados 
consolidados e isolados, inclusive dos referenciados no art. 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no 
artigo 5º da Lei Complementar nº. 101/2000, observadas as alterações posteriores, conforme a seguir discriminados:
I. a receita e despesa, segundo as categorias econômicas, de forma a evidenciar o défi cit ou superávit corrente, na 
forma do Anexo  previsto na Lei nº 4.320/64;
II. a receita, por categoria econômica, fonte de recursos e outros desdobramentos pertinentes, na forma do Anexo II 
previsto na Lei Federal nº 4.320/64;
III. da despesa, segundo as classifi cações institucional, funcional, por programa e por categoria econômica, grupo de 
despesa e modalidade de aplicação, que demonstra o programa de trabalho da Associação dos Municípios da Micror-
região do Planalto de Araxá (AMPLA), direta e indireta;
IV. da despesa dos orçamentos fi scal e da seguridade social, segundo os programas de governo estabelecidos no 
Plano Plurianual, com seus objetivos detalhados por atividades, projetos e operações especiais, identifi cando, quando 
pertinente, as metas e unidades executoras;
V. da programação referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a dar cumprimento ao disposto no 
art. 212, da Constituição Federal;
§ 2º. Os demonstrativos e as informações complementares referidas no inciso IV do caput deste artigo compreenderão 
os seguintes quadros:
I. demonstrativo da evolução da receita e despesa na forma prevista no inciso III, do art. 22, da Lei Federal nº 4.320/64;
II. esquema das classifi cações orçamentárias da receita e da despesa, utilizadas na elaboração dos orçamentos;
III. demonstrativo da compatibilidade das metas programáticas constantes da Proposta Orçamentária com as previstas 
no Plano Plurianual vigente;
Art. 19. A receita será detalhada, na proposta e na Resolução do Orçamento Fiscal anual, por sua natureza e fontes, 
segundo o esquema constante da Portaria nº 219, de 29 de abril de 2004, do Secretário do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda, observadas suas alterações posteriores e demais normas complementares pertinentes.
Art. 20. Para fi ns de integração do planejamento e orçamento, assim como de elaboração e execução dos orçamentos 
e dos seus créditos adicionais, a despesa orçamentária será especifi cada mediante a identifi cação do tipo de orçamen-
to, das classifi cações institucional, funcional e segundo a natureza da despesa, da estrutura programática discriminada 
em programa e projeto, atividade, de forma a dar transparência aos recursos alocados e aplicados para consecução 
dos objetivos e das metas governamentais correspondentes.
Art. 21. Considera-se unidade orçamentária o órgão, entidade ou fundo da Associação dos Municípios da Microrregião 
do Planalto de Araxá (AMPLA), direta e indireta, a que serão consignadas dotações na lei orçamentária anual ou em 
seus créditos adicionais para a execução das ações integrantes do Programa de Trabalho aprovado pelos referidos 
atos.
Art. 22. A despesa orçamentária, com relação à classifi cação funcional e estrutura programática, serão detalhadas 
conforme previsto na Lei Federal nº 4.320/64, atualizada através de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, ob-
servado os seguintes títulos e conceitos:
I. Função: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público;
II. Subfunção: uma partição da função que agrega determinado subconjunto de despesa do setor público;
III. Programa: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, 
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
IV. Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de oper-
ações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação 
de governo;
V. Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de op-
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erações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da 
ação do governo;
§ 1º. Para fi ns de planejamento e orçamento, considera-se categoria de programação a denominação genérica que 
engloba programa, atividade e projeto. 
§ 2º. Os programas da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) a serem contempla-
dos no projeto da lei orçamentária serão aqueles instituídos no PPA (Plano Plurianual) da AMPLA ou nele incorporados 
mediante Resolução, sendo compostos, no mínimo, de identifi cação, objetivo, ações, metas e recursos fi nanceiros.
§ 3º. Cada projeto ou atividade será associado a uma função e subfunção e detalhará sua estrutura de custo por cat-
egoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme especifi cações estabelecidas no art. 29 
desta Lei. 
Art. 23. A classifi cação da despesa, segundo sua natureza, observará o esquema constante da Portaria Interministe-
rial nº 163, de 04 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas 
alterações posteriores, sendo discriminado nos orçamentos por categoria econômica, grupo de despesa e modalidade 
de aplicação.
§ 1º. As categorias econômicas são: Despesas Correntes e Despesas de Capital, identifi cadas respectivamente pelos 
códigos 3 e 4.
§ 2º. Os grupos de despesas constituem agrupamentos de elementos com as mesmas características quanto ao objeto 
de gasto, sendo identifi cados pelos seguintes títulos e códigos:
I. Pessoal e Encargos Sociais – 1;
II. Outras Despesas Correntes – 3;
III. Investimentos – 4;
IV. Inversões Financeiras – 5;
§ 3º. A modalidade de aplicação constitui-se numa informação gerencial com a fi nalidade de indicar se os recursos 
orçamentários serão aplicados diretamente pela Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá 
(AMPLA) ou, mediante transferência de outras esferas de governo sendo identifi cada na lei orçamentária e em seus 
créditos adicionais, no mínimo, nos seguintes títulos:
I. Transferências a Instituições Privadas sem fi ns lucrativos – 50;
II. Aplicações Diretas – 90.
III. Intraorçamentária – 91
§ 4º. As modalidades de aplicação, aprovadas na Resolução do Orçamento Fiscal e em seus créditos adicionais, 
poderão ser modifi cadas, justifi cadamente, para atender a necessidades de execução, mediante a publicação de Res-
olução da AMPLA, ou desde que verifi cada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução da despesa 
na modalidade prevista inicialmente.
§ 5º. O elemento de despesa tem por fi nalidade identifi car os objetos de gasto, mediante o desdobramento da despesa 
com pessoal, material, serviços, obras e outros meios utilizados pela Administração Pública para consecução dos seus 
fi ns.
§ 6º. Fica autorizada a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) a criar, no orçamento 
fontes de receita e despesa e bem como elemento de despesa dentro dos projetos e atividades existentes no Orça-
mento Fiscal.
§ 7º. Para os fi ns de registro, avaliação e controle da execução orçamentária e fi nanceira da despesa pública, é facul-
tado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa. 
Art. 24. Os programas de trabalho aprovados na Resolução do Orçamento Fiscal, para fi ns de execução e controle, 
serão detalhados por elemento de despesa e fonte de recursos, podendo a estrutura de custo ser ajustada durante o 
exercício, respeitados os limites fi nanceiros dos grupos de despesa especifi cados em cada ação, assim como o com-
portamento da arrecadação da receita.
Art. 25. As propostas de modifi cação do projeto da lei orçamentária anual mediante créditos adicionais serão acompan-

hadas de exposição de motivos que as justifi quem.
Art. 26. Durante a execução orçamentária do exercício 2021, fi ca autorizada a abertura de crédito suplementar até o 
limite de 30,00% (trinta por cento) do total da despesa fi xada para o exercício.
§ 1º – Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um “elemento de despesa” 
para outro ou de uma fonte de recurso para outra, no âmbito do mesmo grupo do projeto/atividade, até o limite dos va-
lores autorizados no quadro de detalhamento de despesa, constante da lei orçamentária, para cada projeto/atividade.
§ 2º -  Não oneram o limite de 30% (trinta por cento) previsto no caput, deste artigo, de acordo com art. 43 da Lei nº 
4320/64, o crédito deve-se destinar, a:
I. atender insufi ciência de dotações do grupo de pessoal, e do grupo obrigações patronais, mediante a utilização de 
recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
II. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante 
utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
III. atender despesas fi nanciadas com recursos vinculados a operações de crédito, e convênios;
IV. transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um “elemento de despesa” para outro ou de uma 
fonte de recurso para outra, no âmbito do mesmo grupo do projeto/atividade.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. Para efeito do art. 16 da Lei Complementar 101/2000:
I. As informações, exigidas nos incisos I e II do mencionado artigo da Lei Complementar, integrarão o processo admin-
istrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993, assim como os procedimentos relativos à dispensa ou 
inexigibilidade de licitação e de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º, do art. 182, da Constituição 
Federal;
II. entende-se como despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos para a dispensa de 
licitação nos termos do inciso I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993.
III. Os atos que importem o aumento da despesa com pessoal deverão seguir as exigências dos Art. 16 e 17 da Lei 
Complementar 101/2000, sob pena de nulidade.
Art. 28. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de comprom-
issos assumidos, motivados por insufi ciência de tesouraria.
Art. 29. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos 
no exercício subseqüente, por ato da Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá 
(AMPLA).
Art. 30. Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) por meio de sua Presidente está 
autorizada a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou 
indireta, para realização de obras ou serviços de competência, ou não, da AMPLA.  
Art. 31. Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) por meio de Assembleia Geral pro-
movera discussão do Projeto de Resolução do Orçamento Fiscal do exercício de 2021.
Art. 32. Caso o Projeto de Resolução do Orçamento Fiscal de 2021 não seja aprovado e sancionado, não havendo 
responsabilidade da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA), a programação dele 
constante poderá ser executada na forma originalmente encaminhada Assembleia Geral, excetuados os investimentos 
em novos projetos custeados exclusivamente com recursos ordinários.
Art. 33. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá/MG, 15 de Abril de 2020.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DA AMPLA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO PLANALTO DE ARAXÁ

ADITIVO DE CONTRATO – 12-08-2020
ORIGEM: Pregão Presencial n°05/2019
Processo Licitatório n°06/2019
OBJETO: Aditamento de contrato para alteração de preço unitário de Óleo Diesel S10
CONTRATANTE: CIMPLA – Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá
CONTRATADA: Araxá Combustíveis Ltda.
VALOR ADITADO: ÓLEO DIESEL S10 R$3,299 passa a ser R$3,499.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CIMPLA Nº 01/2020
Assunto: 3ª Revisão do PPA 2018/2021 aprovado pela Resolução Nº 06/2018 do  CIMPLA.
A Presidente do Consórcio Intermunicipal Do Planalto De Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribuições e considerando 
que a Assembleia Geral aprovou, sanciona e promulga seguinte Resolução:
RESOLVE:
Art.1º Fica revisado o PPA (Plano Plurianual) para elaboração do  Orçamento do CIMPLA (Consórcio Intermunic-
ipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá) para Exercício de 2020 onde estima a Receita e fi xa a Despesa em R$ 
3.000.000,00 (Três Milhões de Reais). Conforme a legislação vigente e os Contratos de Programa e de Rateio celeb-
rados com os entes federados membros do Consórcio. 
Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/01/2020.
Araxá/MG, 06 de Janeiro de 2.020.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO  Nº 02 /2020

‘Dispõe sobre a 1ª Revisão das Metas e Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências.”
A Presidente do Consórcio Intermunicipal Do Planalto De Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribuições e considerando 
que a Assembleia Geral aprovou, sanciona e promulga seguinte Resolução:
Art. 1º. Ficam revisadas e estabelecidas as diretrizes Orçamentárias do CIMPLA - Consorcio Intermunicipal Multifi -
nalitario do Planalto de Araxá para o exercício de 2020, onde o valor do orçamento para o Exercício de 2020, fi cou  
revisado em R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais).
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/01/2020.
Araxá/MG, 06 de Janeiro de 2020.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO CIMPLA  Nº 03/2020

Assunto: 1ª Revisaão do Orçamento onde  Estimou a Receita e Fixou a Despesa do Consórcio Intermunicipal Multifi -
nalitario do Planalto de Araxá – CIMPLA para o exercício de 2020.
A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá– CIMPLA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando a deliberação e decisão da Assembléia Geral Consorcio,
Art. 1º - Ficou revisado o Orçamento do Exercício de 2020 onde Estima a Receita e fi xa a Despesa do Consórcio In-
termunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá– CIMPLA, cujo Orçamento Fiscal fi cou no valor de R$ 3.000.000,00 
(Três Milhões de Reais).
Art. 2º. – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/01/2020.
Araxá/MG, 06 de Janeiro de 2.020.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO CIMPLA  Nº 04 /2020

‘Dispõe sobre Metas e Diretrizes Orçamentárias do CIMPLA para o exercício de 2021 e dá outras providências.”
A Presidente do Consórcio Intermunicipal Do Planalto De Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribuições e considerando 
que a Assembleia Geral aprovou, sanciona e promulga seguinte Resolução:
Art. 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes Orçamentárias do CIMPLA - Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Plan-
alto de Araxá para o exercício de 2021, em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º da Constituição Federal e na 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:
I. as prioridades e metas do CIMPLA (Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá);
II. as diretrizes, orientações e critérios para a elaboração e execução do orçamento do CIMPLA Consorcio Intermunic-
ipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá) e suas alterações;
III. as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
IV. a organização e estrutura dos orçamentos;
V. as disposições gerais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DO CIMPLA

Art. 2º. As prioridades e metas do CIMPLA para o exercício fi nanceiro de 2021 estarão defi nidas e demonstradas no 
Plano Plurianual de 2018 a 2021 e serão compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta Resolução, 
dentre as quais se destacam:

I. Manutenção e implantação de consórcios previstos no protocolo de intenções do CIMPLA;
II. Construção da sede própria do Consorcio;
III. Manutenção dos Programas e Projetos do CIMPLA;
§ 1º. Os recursos estimados no Orçamento Fiscal para 2021 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades 
e metas estabelecidas nos anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite para restrição das des-
pesas. 
§ 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2021, o CIMPLA poderá aumentar ou diminuir as metas físicas 
estabelecidas nesta Resolução, a fi m de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o 
equilíbrio das contas públicas.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 3º. A elaboração do Orçamento Fiscal de 2021, a aprovação e a execução do orçamento do CIMPLA, será orien-
tada para:
I. atingir as metas fi scais relativas às receitas, despesas, resultados primário e nominal, conforme previsto nos §§ 1º e 
2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
II. evidenciar a responsabilidade da gestão fi scal,  compreendendo uma ação planejada e  transparente, mediante o 
acesso público às informações relativas ao orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos e através da realização 
de audiências ou consultas públicas;
III. aumentar a efi ciência na utilização dos recursos públicos disponíveis e elevar a efi cácia dos programas por eles 
fi nanciados;
Parágrafo único. As metas fi scais previstas nos Anexos desta Lei poderão ser ajustadas no Projeto de Resolução do 
Orçamento Fiscal, se verifi cadas, quando da sua elaboração, alterações dos parâmetros macroeconômicos utilizados 
na estimativa das receitas e despesas e do comportamento da respectiva execução.
Art. 4º. A proposta orçamentária do CIMPLA - Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá, terá seus 
valores a preços médios esperados em 2021, adotando-se na sua projeção ou atualização o Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas.
Art. 5º. A alocação dos recursos na lei orçamentária anual, em seus créditos adicionais e na respectiva execução, 
observadas as demais diretrizes desta Lei e tendo em vista propiciar o controle de custos, o acompanhamento e a 
avaliação dos resultados das ações de governo, será feita:
I. por programa, projeto, atividade, com a identifi cação das classifi cações orçamentárias;
II. diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução do projeto, atividade.
Art. 6º. Os recursos ordinários do Consorcio serão alocados para atender adequadamente, em ordem de prioridade, 
as seguintes despesas:
I. pessoal e encargos sociais, observados os limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000;
II. contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos, em convênios ou outros instrumentos 
similares, observados os respectivos cronogramas de desembolso;
III. outras despesas administrativas, investimentos e inversões fi nanceiras.
Parágrafo único. Os recursos oriundos de contratos, convênios ou outros ajustes serão programados de acordo com o 
estabelecido nos respectivos termos, independentemente da ordem de prioridade prevista neste artigo.
Art. 7º. Na proposta orçamentária, na respectiva Resolução e nos créditos adicionais, a programação das ações fi -
nalísticas e de investimento do CIMPLA deverá observar as seguintes regras:
I. as ações programadas deverão contribuir para a consecução das metas e impactos estabelecidas na forma do art. 
2º desta Lei;
II. os investimentos, com duração superior a um exercício fi nanceiro, somente serão contemplados quando previstos 
no Plano Plurianual ou autorizada a sua inclusão em lei, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição e no § 
5º do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000;
III. a destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de adequadamente atendidos os 
projetos em andamento e as despesas de conservação do patrimônio público, conforme disposto no art. 45 da Lei 
Complementar nº 101/2000;
IV. os recursos fi nanceiros consignados deverão ser sufi cientes para a conclusão de uma ou mais unidades de ex-
ecução do projeto ou de uma de suas etapas, neste caso, se a sua duração exceder a mais de um exercício.
Art. 8º. A lei orçamentária e seus créditos adicionais discriminarão em       categorias de programação específi cas e as 
suas dotações. 
Art. 9º.  A área de Planejamento, com base na estimativa da receita, e tendo em vista o equilíbrio fi scal do CIMPLA, 
estabelecerá o limite global máximo para a elaboração da proposta orçamentária de cada unidade.
Art. 10. A Resolução do Orçamento Fiscal conterá dotação global denominada “Reserva de Contingência”, em mon-
tante equivalente a até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida estimada, a ser utilizada como fonte de recursos 
para atendimento ao disposto no inciso III, art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, inclusive à abertura de créditos 
adicionais.
Art. 11. É proibida a utilização de quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem a comprovada 
e sufi ciente disponibilidade de dotação orçamentária.

Seção IIII
Das Disposições sobre a Programação da Execução Orçamentária e Financeira e sua Limitação

Art. 12. Com vistas ao cumprimento das metas fi scais previstas nos Anexos desta Resolução o CIMPLA publicará as 
metas bimestrais de realização de receitas, desdobradas por categoria econômica e fontes de recursos.
Art. 13. Se verifi cado, ao fi nal de um bimestre, que a realização da receita está aquém do previsto, o CIMPLA promove-
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ra, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
fi nanceira, para adequar o cronograma de execução mensal de desembolso ao fl uxo da receita realizada e visando 
atingir as metas fi scais estabelecidas para o exercício, em conformidade com o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei Com-
plementar nº 101/2000, observados os seguintes procedimentos:
I. defi nição do percentual de limitação de empenho e movimentação fi nanceira que caberá a cada Poder  calculado de 
forma proporcional à participação de cada um no total das dotações fi xadas para outras despesas correntes e despe-
sas de capital no Orçamento Fiscal para 2021;
II. comunicação, pelo CIMPLA aos Departamentos, do montante que caberá a cada um na limitação de empenho e 
movimentação fi nanceira, informando os parâmetros utilizados e a reestimativa da receita;
III. a limitação de empenho e movimentação fi nanceira será efetuada na seguinte ordem decrescente:
a) investimentos e inversões fi nanceiras;
b) as despesas atendidas com recursos de contrapartida em  convênios;
c) outras despesas correntes.
§ 1º. No âmbito do CIMPLA, à área de Planejamento caberá analisar os projetos e atividades fi nalísticas, inclusive suas 
metas, cuja execução poderá ser adiada sem afetar os resultados fi nais dos programas contemplados no orçamento.
§ 2º. Caso ocorra a recuperação da receita prevista, total ou parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações lim-
itadas de forma proporcional às reduções realizadas.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO CIMPLA

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 14. As despesas com pessoal e encargos sociais serão estimadas, para o exercício de 2021, com base no plano 
de carreiras e admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte desta Resolução, 
observado, além da legislação pertinente em vigor, os limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Parágrafo único. Na estimativa das despesas de que trata o caput deste artigo, serão considerados ainda os valores 
referentes ao 13º salário, férias, contribuições sociais, abono de natal, impactos do salário mínimo e outras variáveis 
que afetam as despesas de pessoal e encargos sociais.
Art. 15. Para fi ns de atendimento ao disposto no inciso II, do § 1º, do art. 169, da Constituição Federal, fi ca autorizada a 
concessão de qualquer vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, a alteração 
de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, constantes de quadro es-
pecífi co da lei orçamentária, observadas as normas constitucionais e legais específi cas, e o disposto no artigo anterior.

Art. 16. A admissão de servidores, no exercício de 2021, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, 
somente será efetivada se:
I. estiver de conformidade com o disposto nos arts. 14 e 15 desta Lei;
II. houver dotação orçamentária sufi ciente para atender as despesas correspondentes no referido exercício fi nanceiro.
Art. 17. As despesas decorrentes de contratos de terceirização de mão-de-obra, que se referem à substituição de servi-
dores, de acordo com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000, serão classifi cadas em dotação específi ca 
e computadas no cálculo do limite da despesa total com pessoal.
§ 1º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os 
contratos de terceirização que tenham por objeto a execução indireta de atividades que, não representando relação 
direta de emprego, preencham simultaneamente as seguintes condições:
I. sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal e reg-
ulamentar do órgão ou entidade;
II. não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou 
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria em extinção.
§ 2º. Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os contratos de terceirização de mão-de-obra para ex-
ecução de serviços de limpeza, varrição, vigilância e segurança patrimonial e outros de atividades-meio, desde que as 
categorias funcionais específi cas existentes no quadro de pessoal, não comportem a existência de vagas para novas 
admissões ou contratações.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA DO CIMPLA

Art. 18. A lei orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito para aten-
dimento a Despesa de capital, observado o limite de endividamento, na forma estabelecida na Lei Complementar 
101/2000.
Parágrafo único. Durante o exercício fi nanceiro de 2021 e observado os limites de endividamento do CIMPLA, a con-
tratação de operações de crédito dependerá de autorização específi ca.

CAPÍTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 19. A proposta orçamentária anual que o CIMPLA encaminhará à apreciação da Assembléia Geral, além da 
mensagem e do respectivo projeto de lei, será composta de quadros orçamentários consolidados que evidenciem o 
princípio da transparência e demonstrem o equilíbrio entre receita e despesa.
§ 1º. O anexo dos orçamentos fi scal e da seguridade social será composto de quadros ou demonstrativos, com dados 
consolidados e isolados, inclusive dos referenciados no art. 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no 
artigo 5º da Lei Complementar nº. 101/2000, observadas as alterações posteriores, conforme a seguir discriminados:
I. a receita e despesa, segundo as categorias econômicas, de forma a evidenciar o défi cit ou superávit corrente, na 
forma do Anexo  previsto na Lei nº 4.320/64;
II. a receita, por categoria econômica, fonte de recursos e outros desdobramentos pertinentes, na forma do Anexo II 
previsto na Lei Federal nº 4.320/64;
III. da despesa, segundo as classifi cações institucional, funcional, por programa e por categoria econômica, grupo de 
despesa e modalidade de aplicação, que demonstra o programa de trabalho do CIMPLA - Consorcio Intermunicipal 
Multifi nalitario do Planalto de Araxá, direta e indireta;
IV. da despesa dos orçamentos fi scal e da seguridade social, segundo os programas de governo estabelecidos no 
Plano Plurianual, com seus objetivos detalhados por atividades, projetos e operações especiais, identifi cando, quando 
pertinente, as metas e unidades executoras;
V. da programação referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a dar cumprimento ao disposto no 
art. 212, da Constituição Federal;
§ 2º. Os demonstrativos e as informações complementares referidas no inciso IV do caput deste artigo compreenderão 
os seguintes quadros:
I. demonstrativo da evolução da receita e despesa na forma prevista no inciso III, do art. 22, da Lei Federal nº 4.320/64;
II. esquema das classifi cações orçamentárias da receita e da despesa, utilizadas na elaboração dos orçamentos;
III. demonstrativo da compatibilidade das metas programáticas constantes da Proposta Orçamentária com as previstas 
no Plano Plurianual vigente;
Art. 20. A receita será detalhada, na proposta e na Resolução do Orçamento Fiscal anual, por sua natureza e fontes, 
segundo o esquema constante da Portaria nº 219, de 29 de abril de 2004, do Secretário do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda, observadas suas alterações posteriores e demais normas complementares pertinentes.
Art. 21. Para fi ns de integração do planejamento e orçamento, assim como de elaboração e execução dos orçamentos 
e dos seus créditos adicionais, a despesa orçamentária será especifi cada mediante a identifi cação do tipo de orçamen-
to, das classifi cações institucional, funcional e segundo a natureza da despesa, da estrutura programática discriminada 
em programa e projeto, atividade, de forma a dar transparência aos recursos alocados e aplicados para consecução 
dos objetivos e das metas governamentais correspondentes.
Art. 22. Considera-se unidade orçamentária o órgão, entidade ou fundo da CIMPLA (Consorcio Intermunicipal Multifi -
nalitario do Planalto de Araxá), direta e indireta, a que serão consignadas dotações na lei orçamentária anual ou em 
seus créditos adicionais para a execução das ações integrantes do Programa de Trabalho aprovado pelos referidos 
atos.
Art. 23. A despesa orçamentária, com relação à classifi cação funcional e estrutura programática, serão detalhadas 
conforme previsto na Lei Federal nº 4.320/64, atualizada através de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, ob-
servado os seguintes títulos e conceitos:
I. Função: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público;
II. Subfunção: uma partição da função que agrega determinado subconjunto de despesa do setor público;
III. Programa: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, 
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
IV. Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de oper-
ações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação 
de governo;
V. Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de op-
erações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da 
ação do governo;
§ 1º. Para fi ns de planejamento e orçamento, considera-se categoria de programação a denominação genérica que 
engloba programa, atividade e projeto. 
§ 2º. Os programas da CIMPLA (Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá) a serem contemplados 
no projeto da lei orçamentária serão aqueles instituídos no PPA (Plano Plurianual) do CIMPLA ou nele incorporados 
mediante Resolução, sendo compostos, no mínimo, de identifi cação, objetivo, ações, metas e recursos fi nanceiros.
§ 3º. Cada projeto ou atividade será associado a uma função e subfunção e detalhará sua estrutura de custo por cat-
egoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme especifi cações estabelecidas no art. 29 
desta Lei. 
Art. 24. A classifi cação da despesa, segundo sua natureza, observará o esquema constante da Portaria Interministe-
rial nº 163, de 04 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas 
alterações posteriores, sendo discriminado nos orçamentos por categoria econômica, grupo de despesa e modalidade 
de aplicação.
§ 1º. As categorias econômicas são: Despesas Correntes e Despesas de Capital, identifi cadas respectivamente pelos 
códigos 3 e 4.
§ 2º. Os grupos de despesas constituem agrupamentos de elementos com as mesmas características quanto ao objeto 

de gasto, sendo identifi cados pelos seguintes títulos e códigos:
I. Pessoal e Encargos Sociais – 1;
II. Outras Despesas Correntes – 3;
III. Investimentos – 4;
IV. Inversões Financeiras – 5;
§ 3º. A modalidade de aplicação constitui-se numa informação gerencial com a fi nalidade de indicar se os recur-
sos orçamentários serão aplicados diretamente pelo CIMPLA - Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto 
de Araxá ou, mediante transferência de outras esferas de governo sendo identifi cada na lei orçamentária e em seus 
créditos adicionais, no mínimo, nos seguintes títulos:
I. Transferências a Instituições Privadas sem fi ns lucrativos – 50;
II. Aplicações Diretas – 90.
III. Intraorçamentária – 91
§ 4º. As modalidades de aplicação, aprovadas na Resolução do Orçamento Fiscal e em seus créditos adicionais, 
poderão ser modifi cadas, justifi cadamente, para atender as necessidades de execução, mediante a publicação de 
Decreto do chefe do Poder Executivo, ou desde que verifi cada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da 
execução da despesa na modalidade prevista inicialmente.
§ 5º. O elemento de despesa tem por fi nalidade identifi car os objetos de gasto, mediante o desdobramento da despesa 
com pessoal, material, serviços, obras e outros meios utilizados pela Administração Pública para consecução dos seus 
fi ns.
§ 6º. Fica autorizado a CIMPLA (Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá) a criar, no orçamento 
fontes de receita e despesa e bem como elemento de despesa dentro dos projetos e atividades existentes no Orça-
mento Fiscal.
§ 7º. Para os fi ns de registro, avaliação e controle da execução orçamentária e fi nanceira da despesa pública, é facul-
tado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa. 
Art. 25. Os programas de trabalho aprovados na Resolução do Orçamento Fiscal, para fi ns de execução e controle, 
serão detalhados por elemento de despesa e fonte de recursos, podendo a estrutura de custo ser ajustada durante o 
exercício, respeitados os limites fi nanceiros dos grupos de despesa especifi cados em cada ação, assim como o com-
portamento da arrecadação da receita.
Art. 26. As propostas de modifi cação do projeto da lei orçamentária anual mediante créditos adicionais serão acompan-
hadas de exposição de motivos que as justifi quem.
Art. 27. Durante a execução orçamentária do exercício 2021, fi ca autorizada a abertura de crédito suplementar até o 
limite de 30,00% (trinta por cento) do total da despesa fi xada para o exercício.
§ 1º – Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um “elemento de despesa” 
para outro ou de uma fonte de recurso para outra, no âmbito do mesmo grupo do projeto/atividade, até o limite dos va-
lores autorizados no quadro de detalhamento de despesa, constante da lei orçamentária, para cada projeto/atividade.
§ 2º -  Não oneram o limite de 30% (trinta por cento) previsto no caput, deste artigo, de acordo com art. 43 da Lei nº 
4320/64, o crédito deve-se destinar, a:
I. atender insufi ciência de dotações do grupo de pessoal, e do grupo obrigações patronais, mediante a utilização de 
recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
II. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante 
utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
III. atender despesas fi nanciadas com recursos vinculados a operações de crédito, e convênios;
IV. transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um “elemento de despesa” para outro ou de uma 
fonte de recurso para outra, no âmbito do mesmo grupo do projeto/atividade.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Para efeito do art. 16 da Lei Complementar 101/2000:
I. As informações, exigidas nos incisos I e II do mencionado artigo da Lei Complementar, integrarão o processo admin-
istrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993, assim como os procedimentos relativos à dispensa ou 
inexigibilidade de licitação e de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º, do art. 182, da Constituição 
Federal;
II. entende-se como despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos para a dispensa de 
licitação nos termos do inciso I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993.
III. Os atos que importem o aumento da despesa com pessoal deverão seguir as exigências dos Art. 16 e 17 da Lei 
Complementar 101/2000, sob pena de nulidade.
Art. 29. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de comprom-
issos assumidos, motivados por insufi ciência de tesouraria.
Art. 30. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos 
no exercício subseqüente, por ato do Presidente do CIMPLA.
Art. 31. O CIMPLA (Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá) por meio de seu Presidente está 
autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou 
indireta, para realização de obras ou serviços de competência, ou não, do Consorcio.  
Art. 32. O CIMPLA (Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá) por meio de Assembleia Geral pro-
movera discussão do Projeto de Resolução do Orçamento Fiscal do exercício de 2021.
Art. 33. Caso o Projeto de Resolução do Orçamento Fiscal de 2021 não seja aprovado e sancionado, não havendo 
responsabilidade do CIMPLA (Consorcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá), a programação dele con-
stante poderá ser executada na forma originalmente encaminhada Assembleia Geral, excetuados os investimentos em 
novos projetos custeados exclusivamente com recursos ordinários.
Art. 34. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá/MG, 15 de Abril de 2020.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO CIMPLA Nº 05 /2020

“Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento munic-
ipal no exercício de 2020 e altera a redação do Art. 7º, I da Resolução nº 05, de 30 de agosto de 2019, revisada pela 
Resolução nº 03, de 06 de janeiro de 2.020.”
A Presidente do Consórcio Intermunicipal Do Planalto De Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribuições e considerando 
que a Assembleia Geral aprovou, sanciona e promulga seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica autorizada a ampliação do limite de abertura de créditos suplementares previsto na Resolução n.º 05, de 
30 de agosto de 2019, revisada pela Resolução nº 03, de 06 de janeiro de 2020 do presente exercício no montante de 
50,00% (cinquenta por cento) do valor da despesa autorizada, ambas da Lei Orçamentária Anual (LOA), para suprir 
insufi ciências de saldos de dotações orçamentárias.
Art. 2º - O Artigo 7º da Resolução n.º 05, de 30 de agosto de 2019, revisada pela Resolução nº 03, de 06 de janeiro de 
2020, passa a vigorar com seguinte redação:
Art. 7º - Ficam autorizados:
Ao CIMPLA mediante decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 50% (trinta e cinco por cento) da 
sua despesa total fi xada com a fi nalidade de suprir insufi ciência de recursos provenientes de:
a. Anulação parcial de suas dotações;
b. Incorporação de superávit e/ou saldo fi nanceiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
c. Excesso de arrecadação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/07/2020.
Araxá/MG, 01 julho de 2.020.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO CIMPLA Nº 06 /2020

“Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento mu-
nicipal no exercício de 2020 e altera a redação do Art. 27, da Resolução nº 04, de 30 de agosto de 2019, revisada pela 
Resolução nº 02, de 06 de janeiro de 2.020.”
A Presidente do Consórcio Intermunicipal Do Planalto De Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribuições e considerando 
que a Assembleia Geral aprovou, sanciona e promulga seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica autorizada a ampliação do limite de abertura de créditos suplementares previsto na Resolução n.º 04, 
de 30 de agosto de 2019, revisada pela Resolução nº 02, de 06 de janeiro de 2020, ambas da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias do presente exercício no montante de 50,00% (cinquenta por cento) do valor da despesa autorizada, para 
suprir insufi ciências de saldos de dotações orçamentárias.
Art. 2º - O Artigo 27 da Resolução n.º 04, de 30 de agosto de 2019, revisada pela Resolução nº 02, de 06 de janeiro de 
2020, passa a vigorar com seguinte redação:
Art. 27º Durante a execução orçamentária do Exercício 2020, fi ca autorizada a abertura de crédito suplementar até o 
limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fi xada para o exercício.
a. Anulação parcial de suas dotações;
b. Incorporação de superávit e/ou saldo fi nanceiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
c. Excesso de arrecadação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/07/2020.
Araxá/MG, 01 julho de 2.020.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ -  SEXTA,  14 DE AGOSTO DE 2020 PÁGINA | 5

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, realizada no dia 23 de julho 
de 2020, às 19:00 horas em primeira chamada e às 19:30 em segunda chamada, tendo obtido quórum inicial legal de 
nove conselheiros (metade mais um), estando presente os seguintes conselheiros:  eu Paulo Roberto Rezende, Con-
selheiro titular do segmento de Matriz Africana, que secretariei a presente reunião, o Presidente Heleno Alves Resende, 
Conselheiro titular  do segmento literatura, a Conselheira Wanessa Borges titular do segmento da dança, a Conselhei-
ra Cynthia Verçosa titular do seguimento de artes visuais e sua suplente Adelina, o Conselheiro Sidney Manoel titular 
do segmento da Cultura Popular, Mirlane Deckers titular da Secretaria da Ação Social, a Conselheira Cristiane Borges 
Santos titular da FCCB, o Conselheiro Tancredo Guimarães titular da FCCB, a Conselheira Madalena de Ávila Aguiar 
titular da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Participaram também da reunião ( ainda não indicados pelo Poder 
Público) membros das Secretarias: Saúde, Fazenda e Educação. O Presidente do CMPC, Heleno Alves Resende, 
Conselheiro do segmento literatura, abriu a reunião que tem como pauta: Cadeiras em vacância e Lei Aldir Blanc. Foi 
colocado os seguimentos da sociedade civil cujas cadeiras estão em vacância sendo da sociedade civil: segmento 
Artes Cênicas titular e suplente e segmento Música titular e suplente.  E do poder público: Secretaria de Saúde, Sec-
retaria de Educação e Secretaria da Fazenda. O Conselheiro Paulo informou que em conversa com o conselheiro do 
segmento Indígena Cacique Edson, advertiu-o que se o mesmo não participasse da reunião iria perder a cadeira e 
também o direito de indicação nos termos do regimento por renúncia tácita. Que o Cacique respondeu estar muito 
assoberbado e por não estar podendo participar ativamente iria encaminhar um comunicado publicado no grupo de 
wathsapp do CMPC e posteriormente via ofício ao presidente com a indicação do seu substituto na titularidade sendo 
Aleteia D´Alcântara Gonçalves Silva sua substituta, que por sua vez se necessário indicará o suplente do seu segmen-
to no uso de sua prerrogativa conforme regimento. O Presidente Heleno leu o comunicado publicado pelo  no grupo 
pelo Cacique Edson  e em seguida informou também que a detentora da cadeira do segmento de artes cênicas Andreia 
Vizcarra renunciou ,e simultaneamente, indicou Caio Ranieri como seu substituto à titularidade que indicou o nome de 
Pedro Lima como seu suplente. O Presidente deu ciência quanto à necessidade dos ofícios formais dessas indicações 
chegarem às suas mãos e colocou os novos nomes para a apreciação da plenária que os acolheu por unanimidade. 
No entanto, em relação ao suplente do seguimento da música Pedro Lima, o Conselheiro Sidney Manoel votou con-
trário sob a justifi cativa de não conhecê-lo. O que o Conselheiro Paulo esclareceu que por ser indicação do segmento 
que já detém a cadeira não se submete nomes indicados à votação e somente à apreciação . Em seguida o conselheiro 
Paulo questionou sobre as cadeiras do segmento da música e o Presidente informou que o conselheiro Danilo Duarte 
perdeu a cadeira por renúncia tácita em face da ausência em diversas reuniões sem as devidas justifi cativas (conforme 
previsão no regimento interno), colocando para votação da plenária os seguintes nomes para ocuparem respectiva-
mente as cadeiras de titularidade de suplência: Thiago Martins e Igor Verçosa. Passou-se então a votação dos candi-
datos do segmento da música sendo que foram eleitos por unanimidade. Em seguida a Conselheira Madalena comen-
tou sobre o empenho da presidente da FCCB em relação a Lei Aldir Blanc e relatou o pedido da mesma para que os 
membros do conselho ajudem a divulgar a chamada para o cadastramento. Foi levantado dúvidas sobre a regulamen-
tação e aplicação da lei Aldir Blanc e o Presidente Heleno sugeriu que por se tratar de algo muito minucioso que se 
deixasse para outra reunião a discussão levantada, no foi seguido por Sidney Manoel e outros conselheiros. Proce-
deu-se a ordem do dia que, em face das cadeiras em vacância, a mesa diretora cujo Primeiro Secretário era Frederico 
Ramos e renunciou passando o cargo de Secretário ao Segundo Secretário que era Danilo Duarte. Que agora penal-
izado por renúncia tácita, deixa vago ambos os cargos. O Conselheiro Paulo perguntou então à plenária quem se 
candidataria aos cargos de Primeiro e Segundo Secretários. A conselheira Cynthia se candidatou  para a Primeira 
Secretária e as Conselheiras Wanessa e Cristiane se candidataram ao cargo de Segunda Secretária. Sendo colocada 
em votação a Primeira Secretária, sendo a candidata Cynthia , eleita por unanimidade. Passando a votação para o 
cargo de Segunda secretaria , sendo que somente o Conselheiro Sidney votou na conselheira Cristiane. Tendo sida 
eleita a Conselheira Wanessa por dez votos a um. Não houve  registro do voto do presidente Heleno , que somente 
proclamou a eleição da primeira Secretária sendo Cynthia Verçosa do segmento das Artes Cênicas e da Segunda 
Secretária Wanessa Borges do segmento da dança. Também A Conselheira Cynthia enfatizou a importância da pre-
sença da Presidente da FCCB na reunião referente à discussão da Lei Aldir Blanc já que a responsabilidade de gestão 
desses recursos é do CMPC em pareceria com a FCCB e vice-versa. As conselheiras Mirlane Deckers e Cynthia rep-
resentantes da Secretaria de Ação Social e Segmento de Artes visuais, respectivamente, falaram sobre a importância 
da estruturação das comissões temáticas do CMPC, bem como, das comissões para as análises de projetos e agentes 
culturais que serão contemplados pelo aporte da Lei Aldir Blanc. Mirlane citou que o conselheiro que porventura apre-
sente projeto não deve participar da comissão de seleção e tão pouco votar, citando a 13019/2014 como proibição. 
Disse também que importante que essas comissões sejam criadas imediatamente e que sabendo-se da pretensão de 
alguns conselheiros concorrem nas próximas eleições, que essas pessoas não devem fazer parte dessas comissões 
para que seu futuro afastamento não prejudique o bom andamento do processo. O Presidente Heleno Alves comentou 
que seria interessante por questão ética a não participação do conselheiro como votante na aprovação do seu próprio 
projeto. O Conselheiro Paulo Roberto Rezende fez uso novamente da palavra esclarecendo que a plenária é soberana, 
e que o que ela decidir em relação a este tema assim será feito, mas, reiterou não haver proibição legal em relação a 
matéria, nem mesmo em nenhum artigo da lei 13019/2014 e que entende causar prejuízo e exclusão ao direito pessoal 
de voto do conselheiro. Ainda disse da importância da formação das comissões imediatamente, como dito por Mirlane, 
no entanto, não haveria possibilidade por falta de quórum especial de 2/3 (dois terços) e ressaltou a necessidade de 
primeiramente ofi cializar e legitimar os novos membros do conselho dos seguintes segmentos para torná-los aptos a 
votar : artes cênicas sendo os nomes: Caio Ranieri titular e Pedro Lima suplente, e no segmento de música Thiago 
Martins titular e Igor Verçosa suplente que ora passariam à ser ofi cializados como detentores de cadeiras no CMPC. O 
presidente Heleno informou que está aguardando o edital que está sendo preparado pelo jurídico do executivo para 
posterior análise e apreciação do CMPC. A Conselheira Cristiane deu a sugestão de que se escolhessem três consel-
heiros presentes para que cada um se encarregar de montar essas comissões para a contemplação das previsões na 

Lei Aldir Blanc, quais sejam: subsídios, auxílio emergencial e editais, e se ofereceu para montar a comissão dos sub-
sídios. O conselheiro Paulo frisou que o regimento interno diz que os conselheiros para essas comissões tem que ser 
titulares. A conselheira Cynthia ressaltou a importância da presença dos suplentes a partir de então nas reuniões para 
que os mesmo que irão substituir os conselheiros afastados pelo pleito eleitoral, estejam inteirados de todo o processo 
para melhor colaborarem. O presidente Heleno disse também que irá verifi car a possibilidade de sua suplente Líria 
Porto lhe substituir no seu afastamento e na hipótese da impossibilidade procederá nos termos do regimento interno a 
indicação de outra pessoa. O presidente passou a fala para os demais presentes incluindo os participantes dos seg-
mentos ( artes cênicas e música). Marisa Rufi no apontada como suplente de Mirlane Deckers da Secretaria de Ação 
Social, aguardando ato de nomeação do respectivo Secretário  fez uso da palavra com indagações sobre a forma do 
cadastro como agente cultural junto a Fundação Cultural Calmon Barreto. A conselheira Cynthia esclareceu as dúvidas 
e os conselheiros Paulo e Wanessa acompanhados por outros fi zeram considerações do caráter emergencial de que 
trata a Lei Aldir Blanc dispensando a necessidade do agente cultural ter um espaço constituído e instituído de direito 
podendo ser somente de fato. Thiago Martins pleiteante da cadeira do segmento de música, também levantou ind-
agações sobre a possibilidade de contemplação dos agentes dos espaços culturais do seu segmento. A conselheira 
Cristiane esclareceu que sem dúvida o segmento de música foi extremamente prejudicado, principalmente as escolas 
de música que tiveram suas atividades suspensas por causa da pandemia. Thiago comentou ainda, da impossibilidade 
de aulas on_line devido a muitos alunos não possuírem instrumento e dependerem dos instrumentos da escola para 
estudarem. A conselheira Wanessa fez considerações sobre as possíveis formas de pleitear os recursos advindos da 
Lei Aldir Blanc. A Conselheira Cristiane perguntou se poderiam deixar escolhidas as pessoas para coordenar as 
comissões, pois ela precisaria sair. O Conselheiro Paulo então sugeriu Cristiane para coordenar a montagem de uma 
comissão, Wanessa outra e Cynthia outra, colocando para apreciação da plenária que concordou por unanimidade. A 
conselheira Wanessa disse da importância da divulgação da chamada para cadastramento dos agentes e espaços 
culturais junto à FCCB. O Conselheiro Paulo Rezende comentou sobre um questionamento da presidente da FCCB em 
relação a Caio Ranieri poder participar como representante da sociedade civil por ele ser funcionário público, esclare-
ceu que tanta a lei de criação do conselho quanto no regimento interno do CMPC diz que a cadeira da sociedade civil  
só não podem ser ocupadas por funcionários públicos do poder executivo, e, também a presidência do conselho, 
quando no mandato do poder público não pode ser ocupada por pessoas detentores de cargo de confi ança do poder 
executivo. Não havendo, portanto, nenhum impedimento relacionado a funcionário público de outro poder, como é o 
caso de Caio Ranieri no legislativo. Caio Ranieri pleiteante da cadeira do segmento de artes cênicas fez suas consid-
erações fi nais do que achou da reunião, e agradeceu à acolhida dos demais conselheiros. O Presidente Heleno deu as 
boas vindas aos novos componentes do Conselho e encerrou a reunião virtual, cuja transcrição está nesta ata por mim 
lavrada, e segue assinada por mim e todos os demais virtualmente presentes:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, realizada no dia 27 de julho 
de 2020, às 19:00 horas em primeira chamada e às 19:30 em segunda chamada, tendo obtido a presença de  (9) 
conselheiros titulares: o Presidente Heleno Alves Resende, Conselheiro titular  do segmento literatura, a Conselheira 
Wanessa Borges titular do segmento da dança, o Conselheiro Paulo Roberto Rezende, titular do segmento de Matriz 
Africana, a Conselheira Cynthia Verçosa titular do seguimento de artes visuais, Mirlane Deckers titular da Secretaria 
da Ação Social, a Conselheira Cristiane Borges Santos titular da FCCB, o Conselheiro Titular Caio Ranieri do seguim-
ento Artes Cênicas, o Conselheiro Titular Thiago Martins do seguimento de música e da Conselheira Madalena Ávila 
representante da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Tendo também a presença de (4) Conselheiros Suplentes 
sendo: Antônio Carlos do seguimento Matrizes Africanas, Jhobert Mateus do seguimento da Cultura Popular, Juliano 
Carlos Porto do seguimento de Dança e Marisa Rufi no representante da Secretaria de Ação Social. O Presidente do 
CMPC, Heleno Alves Resende, Conselheiro do segmento literatura, abriu a reunião que tem como pauta: Lei Aldir 
Blanc e sua aplicação. Foram colocadas aos Conselheiros as seguintes informações: que houve uma reunião na 
Fundação Cultural Calmon Barreto com a presidente Régia Cortes na presença da Conselheira Cynthia Verçosa sobre 
as medidas que estão sendo tomadas sobre a Lei Aldir Blanc. A Conselheira Cynthia informou que na reunião (FCCB), 
tiveram as seguintes informações: o site foi montado para cadastro dos agentes culturais e que existe uma equipe tra-
balhando para auxiliar os artistas no cadastro. Que há uma intenção da FCCB de trabalhar em conjunto com o CMPC 
para que a Lei Emergencial Aldir Blanc seja de fato aplicada para contemplar toda a classe artística que passa por 
necessidade durante a pandemia. Que um edital esta sendo elaborado pelo advogado Juliano Massad e que assim que 
estiver pronto será encaminhado para análise do CMPC. A Conselheira Wanessa Borges pede a palavra para tratar do 
assunto de quem pode ou não receber o auxílio e quem poderá participar da seleção dos projetos. Conclui e sugere 
que todos podem enviar (mesmo sendo Conselheiros) e que por ética, não devem participar quando o seu projeto 
estiver em pauta para seleção. O Conselheiro Paulo Roberto Rezende, pedi a palavra e se manifesta a respeito, a 
plenária é soberana, o que for decidido é o que será feito. Alguns Conselhos tem recomendação de que o Conselheiro 
que apresente projeto não esteja presente na seleção, mas em toda a Lei 13.019 não existe nenhum artigo que proíba 
o Conselheiro que tem projeto em análise de votar. Somente entidades vinculadas com Poder Público nos últimos 
cinco anos ou grau de parentesco. Não há nenhuma vedação legal para isto. O presidente Heleno Alves Rezende se 
manifesta junto a Mirlane Deckers sobre montar comissões alternadas para analisar os projetos enviados, comissões 
provisórias para os assuntos específi cos sobre a aplicação e execução da Lei Aldir Blanc. O Presidente Heleno Alves 
Resende retoma a palavra e fala sobre o Edital que esta sendo elaborado e a importância dos Conselheiros partici-
parem e opinarem a respeito. Assim que estiver pronto, será encaminhado para análise. Deixa o microfone em aberto 
para todos os Conselheiros fazerem as considerações fi nais. Sendo uma reunião virtual que não teve deliberação e 
nem votação a encerra, cuja transcrição está nesta ata por mim lavrada, e segue assinada por mim e todos os demais 
virtualmente presentes:
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INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, ATAIDES MOREIRA DA COSTA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.02.086.0096.001, localizado na RUA RIO GRANDE DO SUL, 131, Bairro SÃO GERALDO, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 17 E 18 LEI MUNICIPAL 3295/97 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, 
CELIO FERREIRA SOARES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.312.0155.001, 
localizado na RUA DAGMA BORGES BARCELOS, 475, Bairro GUILHERMINA VIEIRA CHAER, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 17 E 18 LEI MUNICIPAL 3295/97 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, DOUGLAS SANTIAGO OLIVEIRA MARTINS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.455.0026.001, localizado na RUA JOSE RUBENS PORFIRIO, 65, Bairro RESIDENCIAL SOLARIS, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 

infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ELIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.019.0072.001, localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 60, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR, nesta ci-
dade, 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, FABIANA RIBEIRO TEIXEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.417.0046.001, localizado na RUA CARLOS RODRIGUES DE MELO, 210, Bairro VILLAGIO 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 notifi cação por in-
fração ao artigo 216 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, HILDA FRANCISCA DE SOUZA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.019.0060.001, localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 50, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR, nesta ci-

DECRETO Nº 1.049   -   DE 13 DE AGOSTO 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 Sra. LUCIMARY DE FÁTIMA DA SILVA ÁVILA do o cargo em comissão de Assessora Exec-
utiva I, lotada no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.050   -   DE 13 DE AGOSTO 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. LEOVANDER GOMES DE ÁVILA do cargo de Assessor I para Projetos Habitacionais da 
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

DECRETO Nº 1.051   -   DE 13 DE AGOSTO 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. ZECELI CAMPOS RIBEIRO do cargo de Assessor I de Administração da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.052   -   DE 13 DE AGOSTO 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, a pedido, o Sr. MOISES PEREIRA CUNHA do cargo de Secretário Municipal de Ação e Pro-
moção Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ. Aviso de Licitação. Tomada de Preços nº 02.001/2020. 
O Instituto de Previdência Municipal de Araxá, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na mo-
dalidade Tomada de Preços nº 02.001/2020, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, 
incluindo o fornecimento de material e mão de obra para realizar o cercamento/fechamento com tela galvanizada e 
postes de concreto bem como com gradil metálico tipo Nylofor do terreno de propriedade do IPREMA – Instituto de 
Previdência Municipal de Araxá, situado na Avenida João Paulo II, s/nº, no Bairro Guilhermina Vieira Chaer, conforme 

especifi cações e descrições constantes do Memorial Descritivo, Projeto(s), Planilha(s) e demais Anexos integrantes 
deste Edital. Em virtude do edital não ter sido disponibilizado em tempo hábil, a sessão para entrega dos envelopes 
de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 03/09/2020 às 09h00min e abertura dos mesmos às 
09h10min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site http://ipremamg.mg.gov.br/. à partir do 
dia 19/08/2020. Demais informações pelo telefone: (34)3662-5435. André Luis da Silva, Superintendente do Iprema. 
Araxá-MG, 13/08/2020.

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA

“Edital de Notifi cação de Remoção de Veículos Abandonados em Via Pública”
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, cumprindo determinação do CTB, artigo 26, II e da Lei 
Municipal  6.496 de 17 de outubro de 2013 e, depois de esgotadas as tentativas de ciência por meio de notifi cação 
pessoal, vem pelo presente Edital  NOTIFICAR o proprietário do veículo abaixo relacionado para no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados desta publicação retirar seu veículo do logradouro público,  sob as penas da Lei.

N° PLACA UF MARCA Modelo FAB ENDEREÇO BAIRRO SITUAÇÃO DATA

1 GZQ-5691 MG FORD FIESTA 2004 RUA SÃO CRISTOVÃO, 
270 JOÃO RIBEIRO Abandonado 31/07/2020

2 GYB-2198 MG FORD FIESTA 2001 RUA SÃO CRISTOVÃO, 
250 JOÃO RIBEIRO Abandonado 31/07/2020

3 GKQ-9825 MG FORD DEL REY 1984 RUA OLIVEIRA DE 
MOURA BARRETO GUILHERM.CHAER Abandonado 05/08/2020

4 GUB - 4130 MG VW POLO 1997 RUA ADOLFO ALVES 
DA COSTA URCIANO LEMOS Abandonado 05/08/2020

5 GYB-1733 MG FIAT PALIO 2000 RUA OLIVEIRA DE 
MOURA BARRETO GUILHERM.CHAER Abandonado 07/08/2020

6 KQO - 1328 MG GM KADETT 1966 TRAV.MANOEL ANTÔ-
NIO DA SILVA, 134 SANTO ANTÔNIO Abandonado 07/08/2020

7 HDD - 5649 MG CITROËN C3 2005 AV. WILSON BORGES, 
1440 SANTA TEREZINHA Abandonado 07/08/2020

8 GYB - 3610 MG RENAULT CLIO 2004 RUA MARIA GUIM-
ARÃES FARIA, 644 ALVORADA Abandonado 10/08/2020

9 KAX - 2916 MG VW FUSCA 1975 RUA IDELCIO JOSE 
RUFINO, 20 MANGABEIRAS Abandonado 10/08/2020

10 SEM PLACA GM CHEVY RUA JORDELINO JOSÉ 
CARNEIRO, 550 SANTO ANTÔNIO Abandonado 10/08/2020

11 KCI - 8787 MG VW GOL 1991 RUA JOÃO RIBEIRO, 
517 JOÃO RIBEIRO Abandonado 11/08/2020

12 GPK - 2268 MG GM KADETT 1993 RUA JOÃO RIBEIRO, 
630 (OPOSTO) JOÃO RIBEIRO Abandonado 11/08/2020

Araxá, 11 de Agosto de 2020.
Élvio Bertoni

Autoridade Municipal de Trânsito do Município de Araxá MG

dade, 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, IVANA GUIMARAES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.410.0324.001, 
localizado na RUA CARLOS RODRIGUES DE MELO, 90, Bairro VILLAGIO 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 notifi cação por infração ao artigo 216 do men-
cionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, LAZARO JAIME RODRIGUES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.012.0080.001, localizado na RUA WANTUIR BATISTA DA COSTA, 233, Bairro JOAO RIBEIRO, 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 17 E 18 LEI MUNICIPAL 3295/97 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, LUIS ANDRE SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.019.0132.001, 
localizado na RUA JOSEFINA DIAS RIBEIRO, 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, 

MARTA PEREIRA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.08.170.0137.001, 
localizado na RUA NIGERIA, 45, Bairro NOVO HORIZONTE, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sa-
bido, 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, PAULO TRAJANO DE SOUZA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.288.0150.001, localizado na RUA HONORIO DE PAIVA ABREU, 450, Bairro RESIDENCIAL SOLARIS, 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, RICARDO SILVA CARVEJANI, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R3.03.352.0157.001, localizado na RUA ANIVALDO FRANCISCO DA SILVA, 125, Bairro MANGABEIRAS, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, SINESIO FLAVIO DE CARVALHO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.471.0036.001, localizado na RUA DEOLINA HOROSINA DE OLIVEIRA, 30, Bairro MANGABEIRAS, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.


