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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 345 Sexta, 18 de setembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - Processo Licitatório nº: 
156/2020 - Pregão Presencial nº 08.042/2020 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, 
incluindo o fornecimento de material e mão de obra para implantação de Semáforos na Rua Mariano de Ávila com a Rua 
Presidente Olegário Maciel no Bairro Centro, Município de Araxá/MG, conforme previsto neste edital e seus anexos. O 
município de Araxá-MG, através do Prefeito Municipal e do Pregoeiro, torna-se público a quem possa interessar que, 
tendo em vista a licitação supramencionada ter sido declarada DESERTA no dia 16/09/2020, fi ca redesignado o dia 
06/10/2020 às 09h00min para a Sessão Publica destinado ao objeto em questão. O edital encontra-se disponível no 
site www.araxa.mg.gov.br. Demais informações no Setor de Licitação pelo telefone 34.3691.7022 - 3662.2506.  Araxá/
MG, 17 de setembro de 2020. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.044/2020. Processo 171.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo material 
e mão de obra para fornecimento e instalação de semáforos no cruzamento entre a rua Mariano de Ávila com a rua 
Presidente Olegário Maciel no Município de Araxá-mg. Abertura: 30/09/20 às 09:00h. Edital disponível: 18/09/2020. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 15/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.045/2020. Processo 171.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada incluindo fornecimento de material e mão de 
obra, para execução dos serviços de pintura da pista de caminhada no bairro Santa Rita II do Município de Araxá-MG. 
Abertura: 01/10/20 às 09:00h. Edital disponível: 18/09/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 15/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.046/2020. Processo 175.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias em atendi-
mento a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Abertura: 02/10/2020 às 09:00h. Edital disponível: 18/09/2020. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 15/09/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.060/2020. Processo 172.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos usuários do SUS – 
Sistema Único de Saúde através da Farmácia Municipal de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 18/09/2020 à partir 
das 17:00 horas até 30/09/2020 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 30/09/2000 às 14:05. Início da 
sessão de disputa de preços dia 30/09/2020 às 14:30. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.061/2020. Processo 174.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de equipamentos de informática que serão utilizados pela FAMA – 
Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, conforme autorização de empenho referente a transferência voluntária 
de recursos oriundos de Emenda Parlamentar 201914050002, na modalidade Fundo a Fundo, de acordo com a Por-
taria nº 2.601 de 06 de novembro de 2018 e Lei Municipal 7.442 de 30 de junho de 2020. Acolhimento das propostas 
18/09/2020 à partir das 17:00 horas até 01/10/2020 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 01/10/2000 
às 14:05. Início da sessão de disputa de preços dia 01/10/2020 às 14:30. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e 
www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.062/2020. Processo 176.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para equipar as Unidades de 
Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 18/09/2020 à partir das 17:00 
horas até 02/10/2020 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 02/10/2000 às 14:05. Início da sessão 
de disputa de preços dia 02/10/2020 às 14:30. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor 
de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.063/2020. Processo 177.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que serão utilizados pela 
FAMA – Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, conforme autorização de empenho referente a transferência 
voluntária de recursos oriundos de Emenda Parlamentar 201914050002, na modalidade Fundo a Fundo, de acordo 
com a Portaria nº 2.601 de 06 de novembro de 2018 e Lei Municipal 7.442 de 30 de junho de 2020. Acolhimento das 
propostas 18/09/2020 à partir das 17:00 horas até 05/10/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 
05/10/2000 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 05/10/2020 às 09:30. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.
com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Inexigibilidade por Credenciamento 12.009/2020. 
O Município de Araxá, torna público o credenciamento de pessoa jurídica para realização de procedimentos com fi nal-
idade diagnóstica em densitometria ossea duo-energética de coluna  (vértebras lombares e/ou femur) em atendimento 
as Unidades de Atenção Primária e Secundária da rede SUS – Sistema Único de Saúde do Município de Araxá/MG. Os 
interessados poderão realizar o credenciamento á partir da data de disponibilização do Edital, dia 21/09/2020 às 09:00 
horas. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 17/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Inexigibilidade por Credenciamento 12.010/2020. 
O Município de Araxá, torna público o credenciamento de pessoa jurídica para realização de procedimentos com fi nal-
idade diagnóstica em endoscopia e colonoscopia para atendimento as Unidades de Atenção Primária e Secundária da 
rede SUS – Sistema Único de Saúde do Município de Araxá/MG. Os interessados poderão realizar o credenciamento 
á partir da data de disponibilização do Edital, dia 22/09/2020 às 09:00 horas. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  
Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 17/09/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.025/2020. Processo 066. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA, fi rmam aditamento contrato celebrado 
11/05/2020, prorrogando o prazo de vigência para 11/01/2021 e o prazo de execução para 11/10/2020, com a conse-
quente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 10/09/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 1.059   -   DE 17 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 nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a Sra. LIBÂNIA ROSA CÂNDIDO, do cargo em comissão de Chefe do Departamento 
de Licitações, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 31 de agosto de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.060   -   DE 17 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 nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a Sra. EDILAINE CÁSSIA MANOEL PACHECO AGUIAR, do cargo em comissão de 
Supervisão de Assistência Farmacêutica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de julho de 2020. 

ARACELY DE PAULA

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 1.080   -   DE 10 DE SETEMBRO 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. CLÁUDIA APARECIDA PRINCESA do cargo em comissão de Assessora II de Controle 
de Transporte da Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Fica nomeada a Sra. CLÁUDIA APARECIDA PRINCESA para o cargo em comissão de Chefe do Departamento 
de Controle Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Governo.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de setembro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.081   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. FLÁVIO HENRIQUE BORGES, para o cargo em comissão de Chefe do Setor de Almoxar-
ifado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.082   -   DE 10 DE SETEMBRO 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. LUANNA CAROLINE OLIVEIRA do cargo em comissão de Chefe do Departamento de 
Serviços e Controle Administrativo, lotada na Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º. Fica nomeada a Sra. LUANNA CAROLINE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Assessora III de Convênios, 
lotada na Secretaria Municipal de Governo.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.083   -   DE 10 DE SETEMBRO 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. JOSÉ ADRIANO BARBOSA do cargo em comissão de Assessor I Contábil Financeiro, 
lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.084   -   DE 10 DE SETEMBRO 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. SAMUEL HONORATO LUZIA do cargo em comissão de Assessor II de Fiscalização, lota-
do na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.085   -   DE 10 DE SETEMBRO 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. VÂNIA CARÍCIA BORGES do cargo em comissão de Assessora II de Compras, lotada 
na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.086   -   DE 10 DE SETEMBRO 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. FABRÍCIO ANTÔNIO DE ARAÚJO do cargo em comissão de Assessor III de Controle e 
Distribuição de Processos Licitatórios, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.087   -   DE 10 DE SETEMBRO 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. FELIPE ROCHA DA SILVA do cargo em comissão de Chefe do Departamento de Desen-
volvimento Econômico, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tec-
nológicas.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 1.088  -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. PÂMELA BORGES DE SOUZA para o cargo em comissão de Chefe do Departamento de 
Licitações, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.089   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. JOSÉ ADRIANO BARBOSA para o cargo em comissão de Superintendente de Fazenda, 
lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.090   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. SAMUEL HONORATO LUZIA para o cargo em comissão de Assessor I Contábil Financeiro, 
lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.091   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. VÂNIA CARÍCIA BORGES para o cargo em comissão de Assessor I de Administração, 
lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.092   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. FABRÍCIO ANTÔNIO DE ARAÚJO para o cargo em comissão de Assessor II de Compras, 
lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.093   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. FELIPE ROCHA DA SILVA para o cargo em comissão de Assessor III de Controle e Dis-
tribuição de Processos Licitatórios, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.094   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. EDVALDO MÁRCIO DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Assessor III de Apoio 
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Esportes.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.095 - DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre exoneração de cargo efetivo que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos da Lei Orgânica, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a pedido, JÉSSICA APARECIDA OLIVEIRA, matrícula nº 98.514, do cargo de Agente de Ad-
ministração.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de julho de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.096   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. EDUARDO REZENDE PEREIRA, para o cargo em comissão de Chefe do Departamento 
de Ensino e Assistência Pedagógica, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de setembro de 
2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.097   -   DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Designa servidores para desempenharem funções nos processos licitatórios sob a modalidade pregão e dá outras 
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1° - Ficam designados os servidores, para alternadamente exercer a função de Pregoeiros Ofi ciais, atuando nas 
licitações sob a modalidade Pregão, nos formatos Presencial e Eletrônico, para as aquisições de bens e serviços co-

muns, no âmbito do Município de Araxá: 
I. Evelyn Florence Faria Correa;
II. Fabrício Antônio de Araújo.
III. Felipe Rocha da Silva;
IV. Mauro Marcos da Rocha Júnior;
Art. 2° - Ficam designados os servidores para comporem a Equipe de Apoio:

SERVIDORES SECRETARIA
Ana Paula da Costa Silva Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Aylton Donizete De Almeida Secretaria Municipal de Saúde
Carla Fernanda Ribeiro Borges Secretaria Municipal de Saúde
Cassio Henrique Borges Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Cristiane Aparecida Moraes Miranda Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Daniela Cristina Felipe Secretaria Municipal de Esportes 
Eduardo Rezende Pereira Secretaria Municipal de Educação
Fabricio Antônio de Araújo Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Felipe Rocha da Silva Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Flavia Rios Ribeiro Cassiano Secretaria Municipal de Saúde
Iasmim Fernanda De Borba Secretaria Municipal de Ação E Promoção Social
João Bosco França Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana
Jose Gaspar Leopoldino Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Jose Humberto Borges Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Jussara Augusta Domingues Alves Secretaria Municipal de Educação
Lillian Cristina Pereira Secretaria Municipal Ação e Promoção Social
Maria Marcia da Silva Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Mirtes Ester Martins dos Santos Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania
Pâmela Borges de Souza Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Pedro Candido Neto Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas
Samuel  Honorato Luzia Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Silvana Aparecida de Faria Melo Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Silvia Cristina Ferreira Cruz Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Talita Cristina Ferreira Silva Secretaria Municipal de Saúde
Thiago do Carmo Satller Secretaria Municipal Obras Públicas e Mobilidade Urbana

Art. 3º - Os membros da Equipe de Apoio serão indicados individualmente em cada um dos procedimentos de licitação, 
sendo responsáveis pelas atividades pertinentes ao processo determinado, assinando juntamente ao pregoeiro e de-
mais presentes. 
Art. 4º - Os pregoeiros que não tiverem presidindo a licitação, poderão integrar como membro da equipe de apoio.
Art. 5º - Os Pregoeiros poderão convidar servidores municipais especializados para assessorá-los nos certames de 
caráter específi co.
Art. 6º - As funções acima designadas são consideradas de relevante interesse público e serão exercidas sem nenhu-
ma espécie de remuneração.
Art. 7º - Fica revogado o Decreto nº 943 de 02 de março de 2020.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro 
de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.451   -   DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Acrescenta o inciso XXXI ao Artigo 2º da Lei Municipal N.º 7.235, de 30 de novembro de 2017 que “Dispõe sobre a 
Política Municipal de Turismo, o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico de Araxá – MG, o Conselho Municipal 
de Turismo – COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo - FUNDETUR”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Fabiano Santos Cunha, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Acrescenta o inciso XXXI ao Art. 2º da Lei Municipal N.º 7.235, de 30 de novembro de 2017 “Dispõe sobre a 
Política Municipal de Turismo, o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico de Araxá – MG, o Conselho Municipal 
de Turismo – COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo - FUNDETUR”, com a seguinte redação:
XXXI – implantar e manter a sinalização indicativa de ruas e estradas rurais, em especial, aquelas utilizadas como 
caminho ciclístico.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.452   -   DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Declara de Utilidade Pública Municipal e dá outras providências
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador João Bosco Júnior, com a Graça de Deus aprova e eu, 
Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reconhecida de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Doadores de Sangue de Araxá, devidamente 
inscrita no CNPJ n.º 22.357.764/0001-71, sediada à Rua Antonio dos Santos – N.º 30 – Bairro Cincinato de Ávila – 
Araxá/MG. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.453   -   DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei:
Art. 1°. Fica autorizado a abertura de crédito especial no valor de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), e a 
utilização destes na transferência de recursos através de convênios com polícia militar e corpo de bombeiro.
Art. 2° Ficam criadas as seguintes dotações orçamentárias:
20203 - Manutenção de convênio com Policia Militar
02.19.01,06.181.0230.20203.3.3.30.41.00 Contribuições R$ 36.000,00
Fonte de Recurso – 200 Recursos Ordinários
20204 - Manutenção de convênio com Corpo de Bombeiro
02.19.01,06.181.0230.20204.3.3.30.41.00 Contribuições R$ 160.000,00
Fonte de Recurso – 200 Recursos Ordinários
Total R$ 196.000,00
Art. 3°. Para fazer face às despesas acima, fi ca o Poder Executivo autorizado a utilizar o Superávit fi nanceiro apurado 
no balanço do exercício anterior, na fonte de recurso 100 – recursos ordinários.
Total R$ 196.000,00
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária para 
o exercício de 2020.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ 

MENSAGEM RESOLUÇÃO DO ORÇAMENTO
Senhores Prefeitos,
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Resolução, o nosso Projeto de 
Lei que dispõe sobre Orçamento Anual do AMPLA para o ano fi nanceiro de 2021, em cumprimento ao disposto no at. 
165, da Constituição Federal e ao art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e Lei 4.320 de 17 de março de 1964.
Observa-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os 
Programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na LC 101 
- Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das 
fi nanças públicas, bem como as alterações na codifi cação das receitas e despesas, conforme Portaria Interministerial 
163, de 04 de maio de 2001.
Por fi m, esperando que este projeto permita discussão democrática em Assembleia, é que submeto a V. Exa. a propos-
ta Orçamentária para o exercício de 2021. 
Aproveito a oportunidade para reiterar a agradecer os protestos de elevada estima e consideração aos colegas Pre-
feitos associados a AMPLA.
Araxá/MG, 31 de Agosto de 2020.

João Natal Bernardes
PRESIDENTE DA AMPLA

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ - AMPLA

ORÇAMENTO ANUAL 
 

E QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  E RECEITA
 

EXERCÍCIO 2021
 

RESOLUÇÃO AMPLA Nº 02/2020
Assunto: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá 
(AMPLA) para o exercício de 2021.
A Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA), no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando a deliberação e decisão da Assembleia Geral da Associação,
RESOLVE:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES COMUNS

Capítulo Único
Art. 1º - Estima a Receita e fi xa a Despesa da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMP-
LA), para o Exercício Financeiro de 2021, com o Orçamento Fiscal no valor de R$ 967.500,00 (Novecentos e Sessenta 
e Sete Mil e Quinhentos Reais).

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO DA AMPLA

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A RECEITA ORÇAMENTÁRIA, conforme a legislação vigente e os Contratos de Programa e de Rateio, cel-
ebrados com os entes federados membros da Associação, é estimada em R$ 967.500,00 (Novecentos e Sessenta e 
Sete Mil e Quinhentos Reais).
Art. 3º. – As receitas decorrentes da arrecadação de Repasses e Transferências, tributos, contribuições e de outras 
receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica, conforme 
anexos da Lei 4.320/64. 

CAPITULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. – A DESPESA ORÇAMENTÁRIA, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fi xada em R$ 967.500,00 
(Novecentos e Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

Seção II
Da Distribuição e Classifi cação da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Categoria Econômica

Art. 5º. - A despesa fi xada, à conta de recursos previstos neste capitulo, apresenta-se por Órgão e Unidade orça-
mentária, classifi cação funcional-programática de Função, Subfunção, Programa, Contas Orçamentárias de Ativi-
dades/Projetos, e, Categoria Econômica até o nível de Elemento de Despesa, conforme desdobramentos nos moldes 
e na forma dos Anexos da Lei Federal 4.320/64, e, correspondente codifi cação estabelecida pelas Portarias vigentes 
aplicáveis da Secretaria do Tesouro Nacional vigentes, todos os anexos como partes integrantes desta resolução. 
Parágrafo Único – Durante a Execução Orçamentária, fi ca autorizado a Presidente, a remanejar, transpor, ou transferir 

total ou parcialmente, as categorias de programação constante desta Resolução, até o nível de Elemento de Despesa, 
a fi m de ajustar a programação orçamentária aprovada as competências e atribuições defi nidas 
para a unidade orçamentária em decorrência das necessidades demandadas.
Art. 6º. Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) poderá criar e bem como alterar, 
mediante resolução, a natureza, as fontes e a destinação de recursos da receita orçamentária, os códigos e as de-
scrições das modalidades de aplicação, dos grupos de natureza de despesa, das funcionais programáticas e unidades 
orçamentárias e as fontes de recursos constantes desta Lei e em seus créditos adicionais, para fi ns de correção de 
erros materiais. 

Seção III
Dos Créditos Adicionais

Art. 7º. - Fica a Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA), respeita-
das as demais prescrições constitucionais e nos termos ART. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizado a abrir Créditos 
Adicionais Suplementares, até o valor correspondente a 30,00% (trinta por cento) do total do Orçamento de que trata 
esta resolução, com a fi nalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nesta Lei, bem como, 
para promover ajustes de programação por insufi ciências nas dotações orçamentárias em decorrência das atividades 
desenvolvidas e das necessidades demandadas, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial 
e/ou total de Dotações.
§ 1º – Os créditos suplementares de que trata o caput utilizarão como fonte: 
I – os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado;
II – o excesso de arrecadação da receita do AMPLA é decorrente de recursos diretamente arrecadados ou de convê-
nios, acordos e ajustes;
III – o excesso de arrecadação da receita do AMPLA nada mais é que a diferença entre o valor orçado e valor arreca-
dado no Exercício Fiscal.
IV – o superávit fi nanceiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020 da AMPLA, conforme o orçamento a 
ser suplementado.
§2º – Os créditos suplementares de que trata este artigo serão abertos nos termos do Orçamento Fiscal da AMPLA, 
que poderá remanejar recursos entre as diversas discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do caput do 
art. 15 da Lei nº 22.626, de 2017, e incluir fonte de recurso proveniente de convênios, acordos e ajustes.
Art. 8º. Fica a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) autorizada a:
I - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e para 
acompanhamento físico do desempenho governamental;
II - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
III - proceder à relocação dos recursos consignados nas dotações orçamentárias de pessoal e de encargos sociais, 
por meio de crédito adicional suplementar, para preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades 
administrativas;
IV - proceder à realocação dos recursos consignados entre subfunções, programas, atividades, projetos, operações 
especiais e modalidades de aplicação, adstrita à mesma função de governo, a fi m de preservar o processamento orça-
mentário na codifi cação da receita fi nanciadora da despesa fi scal, por meio de crédito adicional suplementar;
V – modifi car as fontes de recursos originalmente aprovadas na lei orçamentária, ou em seus créditos adicionais, por 
meio de resolução da AMPLA, podendo ser procedidas as alterações por remanejamento, excesso de arrecadação e 
superávit fi nanceiro;
VI – alterar as modalidades de aplicação, mediante resolução da AMPLA, sempre que se verifi que a necessidade de 
sua adequação;
VII – criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos, dentro de cada projeto, atividade ou operação 
especial, mediante resolução da AMPLA;
VIII – alterar, mediante resoluções, as fontes e destinação de recursos, os códigos e as descrições das modalidades de 
aplicação, dos grupos de natureza de despesa, das funcionais programáticas e das unidades orçamentárias constan-
tes da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 e em seus créditos adicionais.
Art. 9. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício fi nanceiro 
de 2021 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo disposto no § 2º do art. 167, da Constituição Federal de 
1988, obedecerão à codifi cação constante desta Lei, inclusive quanto às fontes de recursos, que serão defi nidas na 
respectiva resolução de abertura.
Art. 10. Fica a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) autorizada a realizar oper-
ações de crédito, no curso da execução orçamentária, nos limites e condições estabelecidos em consonância com as 
Resoluções nºs 40, de 20 de dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, ambas 
republicadas em 9 de abril de 2002, e suas alterações, e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Com-
plementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações.

CAPITULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Seção Única
Art. 11. – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá/MG, 31 de Agosto de 2.020.

João Natal Bernardes
PRESIDENTE DA AMPLA

LEI Nº 7.454   -   DE 11 DE SETEMBRO DE 2020
Declara de Utilidade Pública Municipal e dá outras providências
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Fabiano Santos Cunha, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reconhecida de Utilidade Pública Municipal AUGUSTA E RESPEITÁVEL LOJA SIMBÓLICA MAÇONICA 
ASYLO DA CARIDADE N.º 364, devidamente inscrita no CNPJ n.º 27.636.767/0001-68, sediada à Rua Domingos Félix 
Gondim – N.º 265 – Jardim Residencial Bela Vista – Araxá/MG. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.455   -   DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá 
– CONSEP.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá, autorizado a fi rmar Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança 
Pública de Araxá - CONSEP -, inscrito no CNPJ sob o nº 06.697.814/0001-03, no sentido de conceder-lhe contribuição 
no valor de R$ 62.816,58 (sessenta e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), a ser paga 
em 03 (três) parcelas, cada uma delas no valor de R$ 20.938,86 (vinte mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e 
seis centavos), como forma de apoiar a realização do projeto “Trânsito do Bem”.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento 
vigente sob a dotação orçamentária número 04.122.0001.2.0201.3.350.41, Ficha 1.448.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.456   -   DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá 
– CONSEP.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá, autorizado a fi rmar Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança 
Pública de Araxá - CONSEP -, inscrito no CNPJ sob o nº 06.697.814/0001-03, no sentido de conceder-lhe contribuição 
no valor de R$ 73.692,00 (sessenta e três mil e seiscentos e noventa e dois reais), a ser paga em 03 (três) parcelas, 
cada uma no valor de R$ 24.564,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), como forma de apoiar 
a realização do projeto “Humanização da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Araxá”.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento 
vigente sob a dotação orçamentária número 04.122.0001.2.0201.3.350.41, Ficha 1.448. 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 005

EM 06 DE AGOSTO DE 2020
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
FERNANDES CANDIDO DE BARROS, Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, de acordo com a 
competência delegada nos termos do Decreto 037/2017 e no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para o fi m de apurar responsabilidades, conforme 
PAD 003/2020.
Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela Portaria nº 027/2017, constituírem a Comissão Proces-
sante, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo, ao Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, 
no prazo de 90 dias.

Fernandes Cândido de Barros
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 17

EM  16 DE DEZEMBRO DE 2019
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
FERNANDES CANDIDO DE BARROS, Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, de acordo com a 
competência delegada nos termos do Decreto 037/2017 e no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para o fi m de apurar responsabilidades, conforme 
PAD 007/2019.
Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela Portaria nº 027/2017, constituírem a Comissão Proces-
sante, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo, ao Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, 
no prazo de 90 dias.

Fernandes Cândido de Barros
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

MENSAGEM RESOLUÇÃO DO ORÇAMENTO
Senhores Prefeitos,
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Resolução, o nosso Projeto de 
Resolução que dispõe sobre Orçamento Anual do CIMPLA para o ano fi nanceiro de 2021, em cumprimento ao disposto 
no at. 165, da Constituição Federal e ao art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsab-
ilidade Fiscal, e Lei 4.320 de 17 de março de 1964.
Observa-se que o Projeto de Resolução do Orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com 
os Programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na LC 101 
- Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das 

fi nanças públicas, bem como as alterações na codifi cação das receitas e despesas, conforme Portaria Interministerial 
163, de 04 de maio de 2001.
Por fi m, esperando que este projeto permita discussão democrática em Assembleia, é que submeto a V. Exa. a propos-
ta Orçamentária para o exercício de 2021. Aproveito a oportunidade para reiterar a agradecer os protestos de elevada 
estima e consideração aos colegas Prefeitos associados ao CIMPLA.
Araxá/MG, 28 de agosto de 2020.

Liliane Machado Costa Venâncio
Presidente do CIMPLA
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 050, de 09 de setembro de 2020.
Dispõe sobre o deferimento do registro no CMDCA de entidade de atendimento a crianças e adolescentes. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, no 

uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 60 a 69, 90 e 91 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
CONSIDERANDO as normas da Resolução n.º 164 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

PRESIDENTE DO CIMPLA

ESTADO DE MINAS GERAIS
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RESOLUÇÃO CIMPLA  Nº 07/2020

Assunto: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Consórcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá – CIMPLA 
para o exercício de 2021.
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,
RESOLVE:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES COMUNS

Capítulo Único
Art. 1º - Estima a Receita e fi xa a Despesa do Consórcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá– CIMPLA, 
para o Exercício Financeiro de 2021, como Orçamento Fiscal no valor de R$ 3.150.000,00 (Três Milhões e Cento e 
Cinquenta Mil de Reais).

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO DO CONSÓRCIO

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A RECEITA ORÇAMENTÁRIA, conforme a legislação vigente e os Contratos de Programa e de Rateio, cel-
ebrados com os entes federados membros do Consórcio, é estimada em R$ 3.150.000,00 (Três Milhões e Cento e 
Cinquenta Mil de Reais). 
Art. 3º. – As receitas decorrentes da arrecadação de Repasses e Transferências, tributos, contribuições e de outras 
receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica, conforme 
anexos da Lei 4.320/64. 

CAPITULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. – A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fi xada em R$ 3.150.000,00 (Três Mil-
hões e Cento e Cinquenta Mil de Reais).

Seção II
Da Distribuição e Classifi cação da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Categoria Econômica

Art. 5º. - A despesa fi xada, à conta de recursos previstos neste capitulo, apresenta-se por Órgão e Unidade orça-
mentária, classifi cação funcional-programática de Função, Subfunção, Programa, Contas Orçamentárias de Ativi-
dades/Projetos, e, Categoria Econômica até o nível de Elemento de Despesa, conforme desdobramentos nos moldes 
e na forma dos Anexos da Lei Federal 4.320/64, e, correspondente codifi cação estabelecida pelas Portarias vigentes 
aplicáveis da Secretaria do Tesouro Nacional vigentes, todos os anexos como partes integrantes desta resolução. 
Parágrafo Único – Durante a Execução Orçamentária, fi ca autorizado o Presidente e/ou Diretor Executivo, a remanejar, 
transpor, ou transferir total ou parcialmente, as categorias de programação constante desta Resolução, até o nível de 
Elemento de Despesa, a fi m de ajustar a programação orçamentária aprovada as competências e atribuições defi nidas 
para a unidade orçamentária em decorrência das necessidades demandadas.
Art. 6º. O CIMPLA poderá criar e bem como alterar, mediante decreto, a natureza, as fontes e a destinação de recursos 
da receita orçamentária, os códigos e as descrições das modalidades de aplicação, dos grupos de natureza de des-
pesa, das funcionais programáticas e unidades orçamentárias e as fontes de recursos constantes desta Lei e em seus 
créditos adicionais, para fi ns de correção de erros materiais.

Seção III
Dos Créditos Adicionais

Art. 7º. - Fica o Presidente e/ou Diretor executivo do Consórcio Intermunicipal Multifi nalitario do Planalto de Araxá– 
CIMPLA, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos ART. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizado 
a abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o valor correspondente a 30,00% (trinta por cento) do total do Orça-
mento de que trata esta resolução, com a fi nalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nesta 
Lei, bem como, para promover ajustes de programação por insufi ciências nas dotações orçamentárias em decorrência 
das atividades desenvolvidas e das necessidades demandadas, mediante a utilização de recursos provenientes da 
anulação parcial e/ou total de Dotações.
§ 1º – Os créditos suplementares de que trata o caput utilizarão como fonte: 
I – os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado;
II – o excesso de arrecadação da receita do CIMPLA é decorrente de recursos diretamente arrecadados ou de convê-
nios, acordos e ajustes;
III – o excesso de arrecadação da receita do CIMPLA nada mais é que a diferença entre o valor orçado e valor arreca-
dado no Exercício Fiscal.
IV – o superávit fi nanceiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020 da CIMPLA, conforme o orçamento a 
ser suplementado.
§2º – Os créditos suplementares de que trata este artigo serão abertos nos termos do Orçamento Fiscal do CIMPLA, 
que poderá remanejar recursos entre as diversas discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do caput do 
art. 15 da Lei nº 22.626, de 2017, e incluir fonte de recurso proveniente de convênios, acordos e ajustes.
Art. 8º. Fica o CIMPLA autorizado a:
I - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e para 
acompanhamento físico do desempenho governamental;
II - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
III - proceder à realocação dos recursos consignados nas dotações orçamentárias de pessoal e de encargos sociais, 
por meio de crédito adicional suplementar, para preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades 
administrativas;
IV - proceder à realocação dos recursos consignados entre subfunções, programas, atividades, projetos, operações 
especiais e modalidades de aplicação, adstrita à mesma função de governo, a fi m de preservar o processamento orça-
mentário na codifi cação da receita fi nanciadora da despesa fi scal, por meio de crédito adicional suplementar;
V – modifi car as fontes de recursos originalmente aprovadas na lei orçamentária, ou em seus créditos adicionais, 
por meio de decreto do Poder Executivo, podendo ser procedidas as alterações por remanejamento, excesso de ar-
recadação e superávit fi nanceiro;
VI – alterar as modalidades de aplicação, mediante decreto do Poder Executivo, sempre que se verifi que a necessi-
dade de sua adequação;
VII – criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos, dentro de cada projeto, atividade ou operação 
especial, mediante decreto executivo;
VIII – alterar, mediante resoluções, as fontes e destinação de recursos, os códigos e as descrições das modalidades de 
aplicação, dos grupos de natureza de despesa, das funcionais programáticas e das unidades orçamentárias constan-
tes da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e em seus créditos adicionais.
Art. 9. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício fi nanceiro 
de 2021 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo disposto no § 2º do art. 167, da Constituição Federal de 
1988, obedecerão à codifi cação constante desta Lei, inclusive quanto às fontes de recursos, que serão defi nidas na 
respectiva resolução de abertura.
Art. 10. Fica o CIMPLA autorizado a realizar operações de crédito, no curso da execução orçamentária, nos limites e 
condições estabelecidos em consonância com as Resoluções nºs 40, de 20 de dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de 
dezembro de 2001, do Senado Federal, ambas republicadas em 9 de abril de 2002, e suas alterações, e na legislação 
federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações.

CAPITULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Seção Única
Art. 11. – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá/MG, 28 de agosto de 2.020.

Liliane Machado Costa Venâncio
PRESIDENTE DO CIMPLA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 18/2020, de 11 de setembro de 2020.
Dispõe a anulação de resoluções e prorroga até 30 de setembro o prazo para apresentação, pelas organizações de 
assistência social inscritas no CMAS, do plano de ação e do relatório de atividades anual.
O Conselho Municipal De Assistência Social de Araxá - CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
defi nição das políticas públicas de atendimento à assistência social no município de Araxá, no uso de suas atribuições 
legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei federal nº 8.742/1993, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organi-
zação da Assistência Social e dá outras providências;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 15 de maio de 2014, 
que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como 
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;  
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e o Decreto Legislativo nº 
06/2020, do Congresso Nacional, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no País;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 47.891/2020, 20 de março de 2020, que reconhece o estado de 
calamidade pública no estado de Minas Gerais decorrente da pandemia causada pelo coronavírus até 31 de dezembro 
de 2020, referendado pela Assembleia Legislativa Estadual através da Resolução nº 5.529, de 25 de março de 2020;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal nº 946, de 17 de março de 2020, em razão da epidemia causada pelo coronavírus, tendo em vista a 
situação de emergência em saúde pública nacional e estadual declarada pelos respectivos entes federados no âmbito 
de sua competência constitucional;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Resolução nº 04 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 02 de 
abril de 2020, o qual alterou, em caráter excepcional, o prazo estabelecido no caput do art. 13 da Resolução CNAS nº 
14, de 15 de maio de 2014, estendendo até 30 de setembro o prazo assinalado para que as entidades ou organizações 
de Assistência Social apresentem junto aos Conselhos de Assistência Social o plano de ação anual e o relatório de 
atividades do ano anterior,  em razão do estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus e 
suas consequências;
CONSIDERANDO o poder de autotutela do CMAS sobre seus atos, visando resguardar sua legalidade, e, nesse sen-
tido, a deliberação do plenário do CMAS na sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º – Fica prorrogado, até 30 de setembro de 2020, o prazo para que as entidades ou organizações de Assistência 
Social, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, apresentem o plano de ação anual/2020 e o relatório de 
atividades do ano anterior, na forma exigida pelos artigos 3º, III e IV, 8º, IV, e 13 da Resolução n°14/CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência Social), suspendendo-se, no mesmo prazo, os efeitos do caput do artigo 23 da Resolução nº 
03, de 14 de fevereiro de 2020. 
Art. 2º- Ficam anuladas e sem qualquer efeito as Resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social nº 09, de 22 
de maio de 2020, nº 16, de 10 de julho de 2020 e nº 17, de 19 de agosto de 2020. 
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 29 de maio de 2020. 
Araxá – MG, 11 de setembro de 2020. 

______________________________
Pedro Meireles Ganime

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

Resolução n° 019, de 11 de setembro de 2020.
Dispõe sobre a aprovação do pedido de inscrição da organização da sociedade civil denominada “Associação de 
Equoterapia Prosseguir de Araxá” no Conselho Municipal de Assistência Social. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial seu artigo 1º, que dispõe sobre o 

caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de 
assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;   
CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de 
assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências
CONSIDERANDO a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social -, 
que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como 
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.  
CONSIDERANDO a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que aprova a Tipifi cação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;
CONSIDERANDO Resolução n.º 03, de 14 de fevereiro de 2020, do CMAS, que defi ne os parâmetros para a inscrição 
das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos socioassistenciais 
no Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG; 
 CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão ordinária realizada no dia 11 de setembro de 
2020,
RESOLVE:
Art. 1o - Fica deferido o pedido de inscrição da “Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá”, entidade inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.758.975/0001-37, no Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá.
Art. 2o -  Será promovida a ativação do cadastro da referida organização da sociedade civil no Conselho Municipal de 
Assistência Social, com seu respectivo número de inscrição.  
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

______________________________
Pedro Meireles Ganime

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

Resolução n° 020, de 11 de setembro de 2020.
Altera a redação do artigo 29 da Resolução nº 03, de 14 de fevereiro de 2020, que defi ne os parâmetros para a in-
scrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos socioassis-
tenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG (CMAS).
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social -, 
que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como 
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.  
CONSIDERANDO Resolução n.º 03, de 14 de fevereiro de 2020, do CMAS, que defi ne os parâmetros para a inscrição 
das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos socioassistenciais 
no Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG; 
 CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão ordinária realizada no dia 11 de setembro de 
2020,
RESOLVE:
Art. 1o - Fica alterado o artigo 29 da Resolução nº 03, de 14 de fevereiro de 2020, do Conselho Municipal de Assistência 
Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
....................................................................................................................................
“Art. 29. O CMAS notifi cará a entidade através de ofício informando acerca do cancelamento de sua inscrição e do 
prazo de recurso, com cópia da pertinente resolução publicada no Diário Ofi cial do Município.”
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

______________________________
Pedro Meireles Ganime

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

Resolução n.º 28, de 15 de setembro de 2020.
Cria a Comissão Temporária de Análise de Dispensa de Chamamento Público para celebrar parceria com organização 
da sociedade civil inscrita no Conselho Municipal do Idoso  
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de 
políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais previstas 
nas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 
8.842/1994 (Política Nacional do Idoso);
CONSIDERANDO o pedido formulado no Ofício nº 063/2020, da organização da sociedade civil “Recanto do Idoso 
São Vicente de Paulo”;
CONSIDERANDO a decisão do plenário do CMIA, em sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020, realizada em 
ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”, conforme respectiva ata lavrada, 
RESOLVE:
Art. 1º- Fica constituída a Comissão Temporária de Análise de Dispensa de Chamamento Público para celebrar par-
ceria com organização da sociedade civil inscrita no Conselho Municipal do Idoso, a qual está composta de forma 
paritária pelos seguintes conselheiros:
I- Amair de Araújo – representante não-governamental 
II- Mirlane Lazara Deckers – representante governamental
III- Nilza Contato Balieiro - representante não-governamental
IV- Sara Resende - representante governamental
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 15 de setembro de 2020.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Resolução n.º 29, de 15 de setembro de 2020.
Cria a Comissão Temporária de análise de pedido de ampliação de recursos do FUNDIPI repassados através termo 
de fomento.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de 
políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais previstas 
nas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 
8.842/1994 (Política Nacional do Idoso);
CONSIDERANDO o pedido formulado no Ofício nº 051/2020, da organização da sociedade civil “Centro de Atendi-
mento Múltiplo de Talentos de Araxá- CAMTA”, concernente ao pedido de ampliação de valor do repasse do Termo de 
Fomento nº 009/FMI/2019;
CONSIDERANDO a decisão do plenário do CMIA, em sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020, realizada em 
ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”, conforme respectiva ata lavrada, 
RESOLVE:
Art. 1º- Fica constituída a Comissão Temporária de análise de pedido de ampliação de recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos e Proteção do Idoso repassados através Termo de Fomento nº 009/FMI/2019, a qual está composta de 
forma paritária pelos seguintes conselheiros:
I- Thaís de Fátima dos Santos – representante não-governamental 
II- Mirlane Lazara Deckers – representante governamental
III- Nilza Contato Balieiro - representante não-governamental
IV- Sara Resende - representante governamental
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 15 de setembro de 2020.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO CMSA Nº 16 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
“Aprova atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada no dia 09 de 
setembro de 2020, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
- A Lei Municipal 7368/2019, de 03 de julho de 2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis 
Municipais números 2.624/93, 3.287/97 e 5819/2010 e dá outras providências”. 
- A Portaria 001/PMA, de 06 de outubro de 2013, Art. 3º. Parágrafo Único que dispõe “A C.F.T. fará oportunamente a 
atualização da REMUME”.
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar a atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME.
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA Nº 17 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
“Empossa Conselheiros Suplentes indicados pelas entidades representativas do Conselho Municipal de Saúde de 
Araxá – Gestão 2018-2020”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada no dia 09 de 
setembro de 2020, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando:
- O disposto na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “Institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá 
outras providências”; 
- O disposto na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “Lei Orgânica da Saúde”; 
- A Resolução nº 453, de 10 de Maio de 2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais 
números 2.624/93 e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências. 
RESOLVE:
Artigo 1º. Empossar Conselheiros Suplentes indicados pelas entidades representativas do Conselho Municipal de 
Saúde de Araxá – Gestão 2018-2020, em substituição aos anteriormente empossados pelas referidas entidades, con-

forme segue:
1) Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá
Suplente: Jucielle Rodrigues de Paiva Oliveira Morais substituída por Kelli Nara de Freitas
2) Sindicato Servidores Públiocs Municipal das Prefeituras  Microrregião do Planalto de Araxá - SINPLALTO 
Suplente: Marlene Apolinário substituída por Hely Aires da Silva
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA Nº 18 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
“Recomenda observações do 2º e 3º Relatórios Detalhado Quadrimestral Anual – RDQA 2019.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada no dia 09 de 
setembro de 2020, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando:
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- O disposto no Art.1º, § 2º da Lei Federal 8142/90 que estabelece que o Sistema Único de Saúde – SUS contará, 
sem prejuízo das funções do Legislativo com a instância colegiada do Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, 
inclusive nos aspectos econômicos e fi nanceiros.
- O disposto na Resolução CNS 453/2012 na sua Quinta Diretriz que diz que compete ao Conselho de Saúde deliberar 
sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados para o Legislativo, avaliar e deliberar sobre 
contratos, consórcios e convênios conforme diretrizes dos Planos de Saúde;
- O disposto no Artigo 39, § 6º da Lei Complementar 141/12 que diz: “O descumprimento do disposto neste artigo im-
plicará na suspensão das transferências voluntárias entre os entes da federação, observadas as normas estatuídas no 
Artigo 25 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000”;
- A análise de assuntos contábeis e fi nanceiros ter se mantido conforme relatado na Avaliação do RAG 2015, onde 
ainda não é oferecida uma assessoria contábil independente do poder executivo e da contabilidade municipal.  
RECOMENDA: 
Artigo 1º. Recomendar, novamente, que sejam realizadas as observações elencadas, como também, sejam repro-
gramadas para os próximos RDQAs; solicitar que a Secretaria Municipal de Saúde possa sanar estas pontuações 
e promover as devidas adequações para que qualquer conselheiro/usuário do serviço de saúde possa entender as 
colocações e, assim, cumprir a completa análise dos documentos; conforme segue:
• Apresentação de documentos aleatórios que não comprovam a execução de ações. Documentos que faltam legendas 
e datas na maioria das fotos, lista de presenças comprobatórias das ações planejadas e executadas.
• Os documentos apresentam um padrão aleatório e diferente da formatação e apresentação da Programação Anual de 
Saúde (PAS); muitos departamentos não apresentaram nenhum relatório, outros somente tabelas de ações executa-

Adolescente), de 09 de abril de 2014, que dispõe sobre o registro e fi scalização das entidades sem fi ns lucrativos e 
inscrição dos programas não governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistência ao adolescente 
e a educação profi ssional e dá outras providências,  
CONSIDERANDO as normas estabelecidas pela Resolução nº 096, de 04 de dezembro de 2019, que regulamenta o 
processo de registro e/ou renovação de inscrição de entidades não governamentais e de programas/projetos governa-
mentais junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;  
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMDCA em sessão ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º – Fica deferido o registro da seguinte entidade de atendimento a crianças e adolescentes no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá:

Nome da Entidade Nº CMDCA Nº CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ 037/2020 10.758.975/0001-37

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

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

Resolução nº 051, de 16 de setembro de 2020.
Dispõe sobre a aprovação do Plano Anual de Aplicação dos recursos do FMDCA para o ano de 2021. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei Federal n.º 8.069/1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente); 
CONSIDERANDO que o CMDCA, enquanto órgão colegiado gestor do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), por força dos artigos 88, inciso IV, e 260, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), e dos artigos 13, V e XIII, 71 e 77, da Lei Municipal n.º 6.087/2011, detém a prerrogativa ex-
clusiva para deliberar sobre o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do FMDCA, fi xando seus critérios de utilização, 
visando atender aos interesses coletivos e necessidades urgentes da criança e do adolescente; 
CONSIDERANDO que a fi nalidade precípua do FMDCA seja o fi nanciamento de programas e projetos governamentais 
e não governamentais complementares e inovadores na área da criança e do adolescente, de duração determinada 
que não exceda a 3 (três) anos, visando o fortalecimento da política de promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente, dentre outros objetivos, consoante o art. 15 da Resolução nº 137/2010/

CONANDA;
CONSIDERANDO que em decorrência pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) foi desencadeada situ-
ação de emergência em saúde pública nacional e internacional, exigindo do Poder Público, dos Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente e das entidades de atendimento a implementação de projetos e ações complementares 
da política da infância e adolescência que, além de mitigar a transmissão comunitária do coronavírus, também garan-
tam o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, expressos no artigo 7º do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, por meio da aplicação dos recursos do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), 
exigindo o redirecionamento de objetivos e metas na aplicação dos referidos recursos;
CONSIDERANDO que a crise socioeconômica causada pela epidemia do coronavírus afeta sobremaneira as crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, muitas das quais podem projetos e programas complementares 
desenvolvidos por organizações da sociedade civil e por órgãos ou entidades governamentais inscritas no CMDCA 
mediante celebração de parcerias custeadas por repasses de recursos do FMDCA; 
CONSIDERANDO que sem a oferta de atendimentos especializados e complementares por entidades governamentais 
e não governamentais nas áreas de saúde, educação e assistência social o quadro apresentado pode se agravar, 
exigindo a adoção de um Pano de Aplicação coerente com a nova realidade nacional, estadual e municipal durante e 
após a pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO, nesse sentido, o Diagnóstico da situação da Criança e do Adolescente do município de Araxá, 
elaborado pelo Conselho Municipal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) com 
a participação das organizações sociedade civil inscritas no Conselho, dos órgãos públicos que compõem as redes 
municipal e estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, instru-
mento imprescindível para elaboração de políticas públicas e na implementação de ações e projetos que promovam o 
fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da criança e do adolescente e nível municipal;      
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 09 de setembro de 
2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Plano Anual de Aplicação dos recursos do FMDCA para o ano de 2021, conforme Anexo I 
desta resolução, o qual a integra para todos os fi ns de direito.
Art.2º - Os Editais de Chamamento Público a serem elaborados pelo CMDCA a partir da publicação da presente 
Resolução deverão contemplar ações e projetos coerentes com as diretrizes e eixos aprovados no Plano Anual de 
Aplicação dos recursos do FMDCA para o ano de 2021.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 16 de setembro de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA
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FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ

PORTARIA 009 - de 14 de setembro de 2020
Constitui Comissão Permanente de Licitação no âmbito da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, e dá outras 
providências.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, de acordo com o estatuto da entidade, tendo em vista o disposto no artigo 51, § 1°, § 3° e § 4° da Lei 

Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados, para constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, visando a aquisição de 
bens e contratação de obras e serviços comuns e de engenharia, para sem prejuízo de suas atribuições na Fundação 
Cultural Calmon Barreto de Araxá, praticarem atos pertinente à emissão, abertura e julgamento das Licitações, obede-

das em geral, sem nenhum detalhamento ou referência às ações programadas.
• A urgência de uma organização do setor responsável pela confecção de RDQA, com uma cobrança aos departamen-
tos para a devida consonância dos RDQAs com a Programação Anual de Saúde – PAS, a fi m de obter a documentação 
devidamente adequada.
• Os dados técnicos, como Auditoria e Planejamento, precisam de mais clareza, uma vez apresentadas somente tabe-
las com a quantidade das ações executadas. 
• As apresentações referentes às Transferências Fundo a Fundo, solicita esclarecimentos técnicos e análises profi s-
sionais. A apresentação realizada não possui a comprovação dos gastos, das aplicações dos recursos e, tampouco, 
prestações de contas.
• Frisando, inconsistências sempre presentes nos RDQAs em relação aos dados previstos nas Programação Anual de 
Saúde – PAS, não relatando o informado. 
• Na maioria das metas/ações, não foram apresentados dados ou números comparativos para avaliação, não especif-
icando a quantidade prevista; assim, não sendo possível avaliar se foi atingida tal ação.
• Diante das colocações elencadas, solicitamos as adequações dos RDQAs para que estes sejam mais consonantes 
com a Programação Anual de Saúde (PAS) e Plano Municipal de Saúde (PMS).
Artigo 2º.  Recomendar ao Executivo Municipal, que sejam reprogramadas e executadas a contento; de acordo com a 
legislação que rege cada Programa, ações e serviços de saúde pactuados e não executados.
Artigo 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação  
Araxá, 09 de setembro de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá
 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA Nº 19 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
“Recomenda observações dos 1º, 2º e 3º Relatórios Detalhado Quadrimestral Anual – RDQAs 2017.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada no dia 09 de 
setembro de 2020, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando:
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- O disposto no Art.1º, § 2º da Lei Federal 8142/90 que estabelece que o Sistema Único de Saúde – SUS contará, 
sem prejuízo das funções do Legislativo com a instância colegiada do Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, 
inclusive nos aspectos econômicos e fi nanceiros.
- O disposto na Resolução CNS 453/2012 na sua Quinta Diretriz que diz que compete ao Conselho de Saúde deliberar 
sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados para o Legislativo, avaliar e deliberar sobre 
contratos, consórcios e convênios conforme diretrizes dos Planos de Saúde;
- O disposto no Artigo 39, § 6º da Lei Complementar 141/12 que diz: “O descumprimento do disposto neste artigo im-
plicará na suspensão das transferências voluntárias entre os entes da federação, observadas as normas estatuídas no 
Artigo 25 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000”;
- As análises destes documentos terem sido realizadas em atraso devido à pendências herdadas da gestão 2016-2018, 
assim feito, para constar que os mesmos foram lidos e analisados conforme recomendação do CNS.
RECOMENDA: 
Artigo 1º.  Recomendar que sejam realizadas as observações elencadas e reprogramadas para os próximos RDQAs 
e solicitar que a Secretaria de Saúde possa sanar estas pontuações e promover a transparência correta para que 
qualquer conselheiro/usuário do serviço de saúde possa entender o alcance dos objetivos propostos nos relatórios, as 
ações realizadas e poder fazer uma correta análise crítica que seja pertinente e coerente ao documento apresentado, 
conforme segue:
• Que haja uma comunicação direta entre as Secretarias de Planejamento e Gestão e Saúde a fi m de sintonizar 
as propostas e demandas da saúde araxaense com as possibilidades fi nanceiras do município como contração de 
pessoal; fi ca claro que as ações em saúde são diretamente insufi cientes ou não cumpridas pela não contratação/efe-
tivação de pessoal para realizações e cumprimentos, gerando frustração e críticas.
• Não estão claras as estratégias utilizadas e dados que confi rmem se as metas foram alcançadas.
• Novamente, as análises fi nanceiras fi cam aquém por ausência de uma consultoria contábil que capacite os consel-
heiros para tal. As planilhas são de difícil entendimento a leigos-conselheiros e não trazem informações se há ou não 
inadimplências do Estado ou da união em relação ao repasse de verbas ao município.
• É possível fazer uma análise sobre uma programação ou plano que não estão mais em execução, e este conselho 
espera que as sugestões levantadas nesta análise sejam importantes e observadas na elaboração de documentos 
futuros por esta secretaria.
• Ressalta-se que uma análise pormenorizada e com sugestões válidas ainda dentro do período de vigência do 
quadrimestre fi cou prejudicada, uma vez que, esta gestão encontrou difi culdade em cumprir os prazos de análise. Esse 
atraso levou a uma avaliação dos relatórios, embora profunda, pouco efi caz na correção de falhas.
Artigo 2º.     Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA Nº 20 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre a prorrogação da eleição para Novos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Araxá.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada no dia 09 de 
setembro de 2020, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando:
- O Decreto Municipal nº 946, de 17 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública 
no Município de Araxá e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19);
- A Resolução CMSA nº 05, de 27 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a composição da Comissão Eleitoral do Con-
selho Municipal de Saúde de Araxá;
- A Resolução CMSA nº 07, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a aprovação do Edital de Convocação e Regi-
mento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros para o Quadriênio Junho 2020/2024 do Conselho Municipal de Saúde 
de Araxá;
- A Resolução CMSA nº 08, de 07 de abril de 2020, que dispõe sobre a suspensão da programação do Edital de Con-
vocação e Regimento Eleitoral para Eleição de Conselheiros para o Quadriênio Junho/2020 a Junho/2024 do Conselho 
Municipal de Saúde de Araxá 
- A Resolução CMSA nº 10, de 15 de junho de 2020, que dispõe sobre a prorrogação do mandato dos atuais membros 
do Conselho Municipal de Saúde de Araxá .
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica prorrogada a realização das Eleições de Novos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de 
Araxá para o ano de 2021, tendo em vista a situação de emergência em saúde pública declarada nesta comuna e a 
proximidade do processo eleitoral municipal.
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA Nº 21 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre a alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias/ ano 2020 do Conselho Municipal de Saúde de Araxá.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 4ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada no dia 09 de 
setembro de 2020, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento 
Interno e considerando:
- A Constituição Federal 1988, Art. 199 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades Filantrópicas e as sem fi ns 
lucrativos.
- O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais 
números 2.624/93 e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências.      
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar a alteração do calendário de Reuniões Ordinárias/ano 2020 do Conselho Municipal de Saúde de 
Araxá.
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 09 de setembro de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ – ANO 2020
Conforme deliberado em 4ª Reunião Extraordinária realizada dia 09/09/2020, segue calendário com as alterações 
das datas e horário das Reuniões Ordinárias, a serem realizadas sempre à última quarta-feira de cada mês, salvo 
alterações por feriados e recessos. Fica ressaltado que poderá haver alterações nas datas e horários após a posse da 
nova gestão do CMSA. 
As Reuniões Extraordinárias serão agendadas quando necessário e comunicadas via e-mail. 
Atentamos ao horário das reuniões, com início às 08 horas e tempo máximo de realização de 2 horas, conforme Reg-
imento Interno.
Este calendário é ofi cial e, mesmo ocorrendo imprevisto, o conselheiro deve se considerar convocado e, caso não seja 
possível sua presença, que garanta a presença de seu suplente. A ausência, sem justifi cativa, da entidade represen-
tada sofrerá sansões previstas na Lei Complementar 141/12 e no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde 
de Araxá.
‘As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de rele-
vância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fi ns de justifi cativa 
junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de 
seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específi cas’. 
O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.

Mês Data Horário
SETEMBRO 30/09/2020 08 horas
OUTUBRO 21/10/2020 08 horas

NOVEMBRO 25/11/2020 08 horas
DEZEMBRO 16/12/2020 08 horas

Este calendário poderá sofrer alterações que serão avisadas via e-mail e WhatsApp.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ
MESA DIRETORA – Gestão 2018-2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO CMSA Nº 21 DE 17 DE JUNHO DE 2019

“Empossa Conselheiro Suplente indicado pela entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de Araxá – 
Gestão 2018-2020”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 6ª Reunião Ordinária de 2019, realizada no dia 17 de 
junho de 2019, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 5819/2010 e Regimento Interno 
e considerando:
- O disposto na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “Institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá 
outras providências”; 
- O disposto na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “Lei Orgânica da Saúde”; 
- A Resolução nº 453, de 10 de Maio de 2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- A Lei Municipal nº 5.819 de 20 de Setembro de 2010, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis 
Municipais números 2.624/93 e 3.287/97 e dá outras providências.
RESOLVE:
Artigo 1º. Empossar Conselheiro Suplente indicado pela entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de 
Araxá – Gestão 2018-2020, em substituição ao anteriormente empossado em 11 de junho de 2018, conforme segue:
1) Sociedade de Medicina e Cirurgia de Araxá 
Suplente: Alexandra Aparecida Souza Reis
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 17 de junho de 2019.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Aracely de Paula

Prefeito Municipal de Araxá
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cidas as normas legais em vigor, os servidores:
I. Presidente: Gabriel dos Reis Rosa;
II. Membros:
a. Cristiane Borges Santos;
b. Maria Tereza Romagnolli Rios.
Parágrafo Único - Ficam designados como membros suplentes à comissão permanente constituída no caput deste 
artigo os servidores:
I. Keyla Barbosa Machado;
II. Augusto César Resende Goulart;
III. Maria Angélica Torres Gotelip Barbosa.
Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação, atuará com o número mínimo de 03 (três) membros, fi cando facultado 
aos suplentes a participação nos certames. Entretanto os mesmos serão convocados na ausência do Presidente ou 
qualquer outro membro efetivo.
Art. 3º - A Comissão poderá convocar através de seus membros, qualquer servidor da Fundação Cultural Calmon Bar-
reto de Araxá, ou servidor para cooperação técnica da Prefeitura Municipal de Araxá, com a fi nalidade de subsidiá-la 
em suas decisões.
Art. 4º - Os procedimentos licitatórios serão realizados na sala de reuniões da Fundação Cultural Calmon Barreto de 
Araxá.
Art. 5º - A investidura dos membros da Comissão Permanente, não excederá de um ano, vedada a recondução da 
totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.
Parágrafo Único - A Comissão Permanente poderá ter sua composição, alterada a qualquer tempo, por destituição ou 
substituição, em parte de seus membros pela autoridade competente.
Art. 6º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação, responderão solidariamente por todos os atos praticados 
pela Comissão, nos tempos da Legislação em vigor.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, especifi camente a Portaria nº 04 de 29 de janeiro de 2.020, entrando 
esta Portaria em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Araxá-MG, 14 de setembro de 2020.

RÉGIA MARA CÔRTES DE AGUIAR
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA 010 - de 14 de Setembro de 2020

Designa Servidores para desempenharem funções nos processos licitatórios sob a modalidade pregão no âmbito da 
Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, e dá outras providências.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, de acordo com o estatuto da entidade; 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designado, o servidor Gabriel dos Reis Rosa para exercer a função de Pregoeiro Ofi cial, atuando nas 
licitações sob a modalidade Pregão, nos formatos Presencial e Eletrônico, para as aquisições de bens e serviços no 
âmbito da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, obedecidas as normas legais em vigor.
Art. 2º - Ficam designados os servidores para comporem a Equipe de Apoio para atuarem nas licitações sob a modal-
idade Pregão, nos formatos Presencial e Eletrônico, para as aquisições de bens e serviços no âmbito da Fundação 
Cultural Calmon Barreto de Araxá, obedecidas as normas legais em vigor:
I- Cristiane Borges Santos;
II- Maria Tereza Romagnolli Rios;
III- Mirtes Marlene Ceolin  
IV- Paulo Fernando Torres Pereira Diniz

V- Fernanda Alves Barcelos
VI- Maria Angélica Torres Gotelip Barbosa
VII- Raquel Costa Leão
VIII- Angélica Rodrigues Marques Maximiano
Art. 2º - A equipe de apoio atuará com o número mínimo de 03 (três) membros, sendo os membros da equipe de apoio 
indicados individualmente em cada um dos procedimentos de licitação, sendo responsáveis pelas atividades pertinen-
tes ao processo, assinando junto com o pregoeiro e os demais presentes. 
Art. 3º O Pregoeiro Ofi cial, poderá convocar qualquer servidor da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, ou 
servidor para cooperação técnica da Prefeitura Municipal de Araxá, com a fi nalidade de assessora-lo nos certames de 
caráter específi co, ou que julgar necessário. 
Art. 4º - Os procedimentos licitatórios serão realizados na sala de reuniões da Fundação Cultural Calmon Barreto de 
Araxá.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, especifi camente a Portaria nº 007 - de 11 de Maio de 2020, entrando 
esta Portaria em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 14 de setembro de 2.020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Araxá-MG, 14 de setembro de 2.020.

RÉGIA MARA CÔRTES DE AGUIAR
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ torna público extrato de contrato do Pregão Presen-
cial nº 05.003/2020, celebrado com a empresa: Márcio Muniz de Ávila10170845648, para: Aquisição de instrumentos 
musicais, cabos, fi lmadora e cadeiras, para atender às necessidades da Escola Municipal de Música “Maestro Elias 
Porfírio de Azevedo”. Valor global:  R$ 17.425,00 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). Vencimento: 
31/12/2020. Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 04/08/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ torna público extrato de contrato do Pregão Presen-
cial nº 05.003/2020, celebrado com a empresa: Próxxima Tecnologia Ltda, para: Aquisição de instrumentos musicais, 
cabos, fi lmadora e cadeiras, para atender às necessidades da Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de 
Azevedo”. Valor global:  R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais). Vencimento: 31/12/2020. Régia Mara Côrtes de 
Aguiar, Presidente - 04/08/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ torna público extrato de contrato do Pregão Presen-
cial nº 05.004/2020, celebrado com a empresa: Minas Construção e Restauração Eirelli, para fornecimento de mão 
de obra, para realizar a pintura da fachada e revisão do telhado, do Prédio do Antigo Cine Brasil. Valor global:  R$ 
37.000,00 (trinta e sete mil reais). Vencimento: 17/11/2020. Régia Mara Côrtes de Aguiar, Presidente - 17/08/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - 
nº 7.002/2020 – Considerando o parecer jurídico juntado ao Processo de solicitação de contratação da empresa Vera 
Cruz Transporte e Turismo Ltda, para aquisição de Vale Transporte, para fornecer aos servidores da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá, que possuam tal direito de recebimento, sendo o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito 
mil reais), conforme proposta apresentada. RATIFICO a condição de Inexigibilidade enquadrando-a no dispositivo legal 
previsto no art. 25, I, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Régia Mara Côrtes de Aguiar – Presidente, 17/08/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7.002/2020 – A FUNDAÇÃO CULTURAL CALM-
ON BARRETO e a empresa Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda, contratam entre si a aquisição de Vale Transporte, 
para fornecer aos servidores da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá. Valor total: R$ 78.000,00. Vigência do 
contrato: 17/08/2020 A 16/08/2021. Régia Mara Côrtes de Aguiar – Presidente, 17/08/2020.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ANA LUCIA BATISTA ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.02.856.0343.001, 
localizado na RUA WALDEMAR GONÇALVES BORGES, 25, Bairro SANTA RITA, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, CRISTIANO INACIO GONÇALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.404.0070.001, localizado na RUA JOSE MARIA DE LACERDA, 75, Bairro VILAGIO 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, compare-
cer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, FATOR IMOVEIS E INCORPORAÇÕES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1ZC.06.047.0186.001, localizado na PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, Bairro CENTRO, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 17 
E 18 DA 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, FRANCISCO FERREIRA GRAMAGOL, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C1.04.058.0088.003, localizado na AV PREFEITO ARACELY DE PAULA, 650, Bairro FERTIZA, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, compare-
cer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 
17 E 18 DA 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, IGREJA EVANGELICA MISSIONARIA SO O SENHOR E DEUS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com 
Inscrição Municipal: 1.R2.02.589.0055.001, localizado na RUA PROTASIO JOSE FERREIRA, 55, Bairro NOVO 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, 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, JAINE APARECIDA PEREIRA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.095.0111.001, localizado na RUA DONA ADELIA LELIS, 372, Bairro FERTIZA, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 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 ten-
do em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente ed-
ital, JOSE RONAN XAVIER, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.306.0180.001, 
localizado na RUA JOSE GONCALO DOS SANTOS, 75, Bairro SAO FRANCISCO, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, LAZARO RICARDO DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.04.004.0030.001, localizado na RUA SEBASTIAO AFONSECA E SILVA, 165, Bairro SANTA TEREZINHA, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 17 E 18 DA LEI MUNICIPAL 3295/97 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ. Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.002/2020. O 
Instituto de Previdência Municipal de Araxá, comunica as interessadas que fi ca suspensa a abertura das propostas 
para o dia 21/09/2020 às 14:00 hs, que em virtude de readequação técnica do edital, fi ca designado o dia 30/09/2020 
às 13:00 horas para a abertura das propostas do Pregão Presencial 08.002/2020, para contratação de empresa es-

pecializada para a execução do serviço de roçada mecanizada no terreno de propriedade do Instituto de Previdência 
Municipal de Araxá - IPREMA, situado na Avenida João Paulo II, s/nº, no Bairro Guilhermina Vieira Chaer, conforme 
especifi cações e descrições técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. Edital disponível: 
18/09/2020. André Luís da Silva, Superintendente do IPREMA, 17/09/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cadastro de Dispensação de Retinóides
Cadastro de estabelecimentos farmacêuticos para comercialização/dispensação de medicamentos à base de sub-
stâncias retinóides de uso sistêmico (lista C2), em cumprimento às Portarias SVS/MS nº. 344 de 12/05/98 e nº. 06 de 
29/01/99.
Empresa: SMART BRASIL REDE DE DROGARIAS LTDA.
CNPJ: 35.155.547/0001-40

Endereço: DR. PEDRO DE PAULA LEMOS, 1010
Cadastro nº. 022/2020
Araxá (MG), 14 de setembro de 2020.

Magaly dos Santos 
Vigilância Sanitária Municipal


