
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ -  SEXTA,  16 DE OUTUBRO DE 2020 PÁGINA | 1

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 349 Sexta, 16 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Presencial 08.047/2020. 
Processo 183.  Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos para atender o transporte de pacientes 
usuários do SUS em tratamento médico fora do domicílio, na cidade de Uberaba-MG, através da Secretaria Munic-
ipal de Saúde de Araxá-MG. Em virtude de readequação técnica do Edital, fi ca designada nova data para Abertu-
ra, dia 28/10/20 às 14:00h. Edital disponível: 16/10/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 15/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.069/2020. Processo 189.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para atender ao trans-
porte de servidores através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Araxá-MG. Acolhimento das 
propostas 16/10/2020 à partir das 17:00 horas até 28/10/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 
28/10/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 28/10/2020 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, 15/10/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.070/2020. Processo 190.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em recau-
chutagem de pneus para a manutenção da frota de caminhões e máquinas que atendem as atividades realizadas por 
diversas secretarias do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 16/10/2020 à partir das 17:00 horas até 
29/10/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços dia 29/10/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de 
preços dia 29/10/2020 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, 15/10/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Divulgação de Resultado da Análise da Proposta Comercial 
da Concorrência nº 03.006/2020. Objeto: Concessão dos incentivos à instalação e expansão de empresas (PRO-
EMP), no Distrito Industrial, com a fi nalidade de estimular a geração de emprego e renda no Município de Araxá-MG, 
de acordo com a Lei Municipal nº 7.143-2017. A sessão para  a divulgação do resultado dar-se-á no dia 20/10/2020 
ás 08h30min . Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Aracely de Paula. Prefeito 
Municipal, 15/10/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.172/2019. Processo 212/2019. Rescisão Uni-
lateral de Contrato. O Município de Araxá-MG rescinde unilateralmente o contrato nº 043/2020, com a empresa E & V 
Transportes e Serviços LTDA, conforme motivos insertos no processo, a partir do dia 11 agosto de 2020.  Aracely de 
Paula, Prefeito Municipal, 15/10/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.155/2018. Processo 190/2018. Rescisão Uni-
lateral de Contrato. O Município de Araxá-MG rescinde unilateralmente o contrato nº 087/2019, com a empresa E & V 
Transportes e Serviços LTDA, conforme motivos insertos no processo, a partir do dia 31 agosto de 2020.  Aracely de 
Paula, Prefeito Municipal, 15/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Retifi cação do Aviso de Licitação. Inexigibilidade por Credencia-
mento 12.011/2020. Processo 188. Fica retifi cado o objeto da publicação realizada no dia 09/10/2020, no Diário Ofi cial 
do Município de Araxá/MG, Edição nº 348. Objeto:  Credenciamento de pessoa física ou jurídica para a prestação de 
serviços médicos anestesiologistas, plantonistas a distância e presencial por hora, incluindo cirurgias eletivas a serem 
realizados nas diversas unidades credenciadas SUS-Sistema Único de Saúde do Município de Araxá-MG. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 15/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.044/2020. Processo 171. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Eletro Run Sinalização Viária LTDA, valor global: R$ 94.000,00; fi rmam contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de 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 Bairro Centro, 
Município de Araxá/MG. Prazo de vigência: 06/01/2021. Prazo de execução: 01 mês. Aracely de Paula, Prefeito Mu-
nicipal, 07/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.042/2020. Processo 156. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Eletro Run Sinalização Viária LTDA, valor global: R$ 19.370,04; fi rmam 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. Prazo de 
vigência: 06/02/2021.  Prazo de execução: 01 mês. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 07/10/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação  de Licitação. Pregão Eletrônico 09.054/2020. 
Processo 162.  Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal para compor kits a 
serem fornecidos as famílias assistidas pela Secretaria de Ação e Promoção Social da Prefeitura Municipal de Araxá/
MG, que se encontram em vulnerabilidade social devido a situação de calamidade pública - Decreto 946/2020 de 17 
de março de 2020, em conformidade com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 
926, de 20 de março de 2020. Em virtude de readequação técnica do Edital, fi ca designada nova data para Acolhimen-
to das propostas dia 19/10/2020 à partir das 17:00 horas até 23/10/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de 
Preços dia 23/10/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia 23/10/2020 às 09:30 horas. Local: w.w.w.lic-
itanet.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, 
16/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 1.121 DE 01 DE OUTOBRO DE 2020.
Nomeia Gestor e Comissão de Monitoramento e Avaliação nos termos dos arts. 8º, inciso III e 58, caput, da Lei 13.019, 
de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as Organi-
zações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o senhor Antônio José Marcos Campos, CPF nº 362.449.106-72 e RG nº MG 3.868.088 SSP/
MG, como gestor dos Termos de Fomentos nºs 012 e 013 (Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá – 
CONSEP), celebrados entre o Município de Araxá e esta organização da sociedade civil.
Art. 2º. O gestor ora nomeado deverá acompanhar a execução dos Termos supracitados, nos moldes dos artigos 61 e 
62 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 3º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do art. 43, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 
2.229, de 07 de dezembro de 2016, e para fi ns de acompanhamento dos Termos de Fomentos mencionados no artigo 
1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – José Marcelo Jorge, CPF nº 767.891.448-20 e RG nº 17.192.662 (Presidente);
II – Cíntia Elizabeth Santana, CPF nº 068.533.096-69 e RG nº MG 7.358.448 (Secretária); e
III – Vanessa Pereira dos Santos, CPF nº 072.688.866-40 e RG nº MG 12.710.312 (Membro).
Art. 4º. A comissão ora nomeada deverá acompanhar a execução dos Termos supracitados, nos moldes do artigo 59 
da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 5º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.127   -   DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

Determina medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da 
COVID-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, c/c 
inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a 

Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em atenção às deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, 
instituído pelo Decreto Municipal n.º 946/2020;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo enten-
dimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o Novo Coronavírus, 
como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, emitido pelo Congresso Nacional, que recon-
hece estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder Público Municipal com o 
objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação 
do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que houve aumento considerável na taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pes-
soas acometidas pelo Novo Coronavírus e, ainda, aumento signifi cativo de contaminação ocorrida entre profi ssionais 
de saúde que estão atuando no combate à nova doença;
DECRETA:
Art. 1º. Fica estabelecido que a partir do dia 19/10/2020, com vigência até o dia 02/11/2020, inclusive, fi ca vedado o 
funcionamento presencial de bares e restaurantes no município de Araxá, sendo permitido o funcionamento do serviço 
de delivery e retirada de pedidos em balcão, bem como a realização de festas e eventos.
Art. 2º. Dentro do prazo estabelecido no artigo 1º, fi ca, ainda, proibida a realização de festas e eventos, inclusive eleito-
rais, permita a realização de reuniões que não ultrapassem os limites de 30 (trinta) pessoas em locais fechados e 50 
(cinquenta) pessoas em locais abertos, restando, desta forma suspenso o Decreto Municipal n.º 1.123/2020.
Art. 3º. As autorizações e deliberações defi nidos neste decreto poderão ser revistas a qualquer momento caso haja 
alteração da estruturação do serviço de saúde pública do município, bem como diante do quadro evolutivo do contágio 
e acometimento da população local.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir de 19 de outubro deste 
ano de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUSTIFICAÇÃO

Assunto: Termo de Fomento. Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP.  Inexigibilidade. Cham-
amento Público.

A presente justifi cação, que se fundamenta no artigo 32, § 1º, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, centra-se na 
celebração de Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP (Termo de 
Fomento nº 012/2020), sem a realização de Chamamento Público, nos moldes da lei supracitada, conhecida como 
“Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”.
Como ato inaugural, e visando resguardar o princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição 
Federal de 1988), cabe admoestar para o fato de que a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 contemplou, como regra, 
o instituto do “Chamamento Público”, o qual consiste no “procedimento destinado a selecionar organização da socie-
dade civil para fi rmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos 
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (art. 
2º, inciso XII).
Por outro lado, e ainda na seara da supracitada lei, temos novel instrumento, qual seja, o “Termo de Fomento”, concei-
tuado como o “instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco propostas 
pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos fi nanceiros” (art. 2º, inc. VIII).
Ademais, dispõe o Marco Regulatório acerca de hipóteses de inexigibilidade de chamamento público, excepcionando, 
pois, a regra. Com efeito, o artigo 31 preconiza em seu inciso II, entre outros casos, que poder-se-á não exigir chama-
mento público quando “a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identifi cada expressamente a entidade benefi ciária, inclusive quando se tratar da subvenção pre-
vista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000”.
Destarte, e diante da análise acima realizada, justifi camos a celebração do Termo de Fomento entre essa municipali-
dade e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP com inexigibilidade de Chamamento Públi-
co, precedida a dita celebração de aprovação de lei específi ca e almejando, sempre, o interesse público.
Araxá/MG, 06 de agosto de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUSTIFICAÇÃO

Assunto: Termo de Fomento. Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP.  Inexigibilidade. Cham-
amento Público.

A presente justifi cação, que se fundamenta no artigo 32, § 1º, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, centra-se na 
celebração de Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP (Termo 
de Fomento nº 011/2020), sem a realização de Chamamento Público, nos moldes da lei supracitada, conhecida como 
“Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”.
Como ato inaugural, e visando resguardar o princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição 
Federal de 1988), cabe admoestar para o fato de que a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 contemplou, como regra, 
o instituto do “Chamamento Público”, o qual consiste no “procedimento destinado a selecionar organização da socie-
dade civil para fi rmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos 
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (art. 
2º, inciso XII).
Por outro lado, e ainda na seara da supracitada lei, temos novel instrumento, qual seja, o “Termo de Fomento”, concei-
tuado como o “instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco propostas 
pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos fi nanceiros” (art. 2º, inc. VIII).
Ademais, dispõe o Marco Regulatório acerca de hipóteses de inexigibilidade de chamamento público, excepcionando, 
pois, a regra. Com efeito, o artigo 31 preconiza em seu inciso II, entre outros casos, que poder-se-á não exigir chama-
mento público quando “a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identifi cada expressamente a entidade benefi ciária, inclusive quando se tratar da subvenção pre-
vista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000”.
Destarte, e diante da análise acima realizada, justifi camos a celebração do Termo de Fomento entre essa municipali-
dade e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP com inexigibilidade de Chamamento Públi-
co, precedida a dita celebração de aprovação de lei específi ca e almejando, sempre, o interesse público.
Araxá/MG, 06 de agosto de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUSTIFICAÇÃO

Assunto: Termo de Fomento. Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP.  Inexigibilidade. Cham-
amento Público.

A presente justifi cação, que se fundamenta no artigo 32, § 1º, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, centra-se na 
celebração de Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP (Termo de 
Fomento nº 008/2020), sem a realização de Chamamento Público, nos moldes da lei supracitada, conhecida como 
“Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”.
Como ato inaugural, e visando resguardar o princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição 
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Federal de 1988), cabe admoestar para o fato de que a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 contemplou, como regra, 
o instituto do “Chamamento Público”, o qual consiste no “procedimento destinado a selecionar organização da socie-
dade civil para fi rmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos 
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (art. 
2º, inciso XII).
Por outro lado, e ainda na seara da supracitada lei, temos novel instrumento, qual seja, o “Termo de Fomento”, concei-
tuado como o “instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco propostas 
pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos fi nanceiros” (art. 2º, inc. VIII).
Ademais, dispõe o Marco Regulatório acerca de hipóteses de inexigibilidade de chamamento público, excepcionando, 
pois, a regra. Com efeito, o artigo 31 preconiza em seu inciso II, entre outros casos, que poder-se-á não exigir chama-
mento público quando “a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identifi cada expressamente a entidade benefi ciária, inclusive quando se tratar da subvenção pre-
vista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000”.
Destarte, e diante da análise acima realizada, justifi camos a celebração do Termo de Fomento entre essa municipali-
dade e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP com inexigibilidade de Chamamento Públi-
co, precedida a dita celebração de aprovação de lei específi ca e almejando, sempre, o interesse público.
Araxá/MG, 03 de julho de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUSTIFICAÇÃO

Assunto: Termo de Fomento. Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP.  Inexigibilidade. Cham-
amento Público.

A presente justifi cação, que se fundamenta no artigo 32, § 1º, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, centra-se na 
celebração de Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP (Termo de 
Fomento nº 009/2020), sem a realização de Chamamento Público, nos moldes da lei supracitada, conhecida como 
“Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”.
Como ato inaugural, e visando resguardar o princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição 
Federal de 1988), cabe admoestar para o fato de que a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 contemplou, como regra, 
o instituto do “Chamamento Público”, o qual consiste no “procedimento destinado a selecionar organização da socie-
dade civil para fi rmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos 
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (art. 
2º, inciso XII).
Por outro lado, e ainda na seara da supracitada lei, temos novel instrumento, qual seja, o “Termo de Fomento”, concei-
tuado como o “instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco propostas 
pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos fi nanceiros” (art. 2º, inc. VIII).
Ademais, dispõe o Marco Regulatório acerca de hipóteses de inexigibilidade de chamamento público, excepcionando, 
pois, a regra. Com efeito, o artigo 31 preconiza em seu inciso II, entre outros casos, que poder-se-á não exigir chama-

mento público quando “a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identifi cada expressamente a entidade benefi ciária, inclusive quando se tratar da subvenção pre-
vista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000”.
Destarte, e diante da análise acima realizada, justifi camos a celebração do Termo de Fomento entre essa municipali-
dade e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP com inexigibilidade de Chamamento Públi-
co, precedida a dita celebração de aprovação de lei específi ca e almejando, sempre, o interesse público.
Araxá/MG, 29 de julho de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUSTIFICAÇÃO

Assunto: Termo de Fomento. Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP.  Inexigibilidade. Cham-
amento Público.

A presente justifi cação, que se fundamenta no artigo 32, § 1º, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, centra-se na 
celebração de Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP (Termo de 
Fomento nº 013/2020), sem a realização de Chamamento Público, nos moldes da lei supracitada, conhecida como 
“Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”.
Como ato inaugural, e visando resguardar o princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição 
Federal de 1988), cabe admoestar para o fato de que a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 contemplou, como regra, 
o instituto do “Chamamento Público”, o qual consiste no “procedimento destinado a selecionar organização da socie-
dade civil para fi rmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos 
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (art. 
2º, inciso XII).
Por outro lado, e ainda na seara da supracitada lei, temos novel instrumento, qual seja, o “Termo de Fomento”, concei-
tuado como o “instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco propostas 
pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos fi nanceiros” (art. 2º, inc. VIII).
Ademais, dispõe o Marco Regulatório acerca de hipóteses de inexigibilidade de chamamento público, excepcionando, 
pois, a regra. Com efeito, o artigo 31 preconiza em seu inciso II, entre outros casos, que poder-se-á não exigir chama-
mento público quando “a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identifi cada expressamente a entidade benefi ciária, inclusive quando se tratar da subvenção pre-
vista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000”.
Destarte, e diante da análise acima realizada, justifi camos a celebração do Termo de Fomento entre essa municipali-
dade e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP com inexigibilidade de Chamamento Públi-
co, precedida a dita celebração de aprovação de lei específi ca e almejando, sempre, o interesse público.
Araxá/MG, 23 de setembro de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 56, de 30 de setembro de 2020.
Autoriza a doação do material remanescente do Projeto Restaurando Sonhos – Convênio nº 006/2019, fi nanciado 
com recursos do FMDCA – para organização da sociedade civil inscrita no CMDCA, e revoga a Resolução nº 48/2020.
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 que o CMDCA, enquanto órgão colegiado gestor do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente), por força dos artigos 88, inciso IV, 214, caput e 260, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990 (Es-
tatuto da Criança e do Adolescente), e dos artigos 13, V, 71 e 77, da Lei Municipal n.º 6.087/2011, detém a prerrogativa 
exclusiva para deliberar sobre a aplicação dos recursos do referido fundo especial;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 30 de setembro de 
2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica autorizada a doação dos bens remanescentes adquiridos na execução do Projeto Restaurando Sonhos 
– Convênio nº 006/2019, fi nanciado com recursos do FMDCA – para a organização da sociedade civil denominada 
Instituto das Artes e Movimento – MOVART (CNPJ: 28.124.487/0001-33), com registro ativo no CMDCA.
Parágrafo Único - A doação autorizada se refere aos bens arrolados na listagem anexada (Anexo I), a qual integra a 
presente resolução para todos os fi ns de direito. 
Art. 2º- Fica revogada a Resolução nº 48, de 03 de agosto de 2020, publicada na edição nº 343 do DOMA, de 04 de 
setembro de 2020. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 30 de setembro de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA

ANEXO I - Lista de materiais remanescentes do Projeto Restaurando Sonhos - Convênio nº 006/2019 
água raz 15
alicate 5
alicate travador serrote 1
alicate universal 2
brocha retangular 8
cal hidratado (mega master) 07 sacos
carrinho de mão 2
casquinha de madeira 01 rolo
cimento branco estrutural (argos) 39 sacos
cola branca 5 kg 9
cola de contato 2,8 kg 7
colher de pedreiro 10
desempenadeira de pvc 1
desempenadeira de dentada 4
desempenadeira lisa 3
espátula 4 cm 10
espátula 2 cm 7
extensor para rolo de pintura 3
gesso cola 5kg 33 sacos
gesso lento 40 kg 01 saco
gesso rápido 40 kg 31 sacos
gimo cupim 01 lata
grampo 9
grampo c 6” 02 caixas
grampo c 7” 03 caixas
grampeador manual 5

grampo de aperto com fi ta 2
grampo de aperto rápido 7
jogo de formão 1
lamina para estilete 1
lixadeira de cinta 4
lixadeira orbital 4
massa calafetar ipê 03 latas
massa calafetar imbuia 04 latas
massa calafetar mogno 06 latas
massa calafetar jatobá 06 latas
massa calafetar cerejeira 10 latas
morsa 8
plaina manual hooby 09 unidades
parafuso 4.0x50 03 caixas
parafuso 4.0x40 02 caixas
parafuso 5.0x60 01 caixa
prego 17x21 03 pacotes
prego 8x8 1 kilo
prego 12x12 1 kilo
prego 13x15 1 kilo
prumo 04 unidades
régua de pedreiro 02 unidades
seladora 01 lata
serrote 05 unidades
solvente p/ tinta óleo 05 unidades
tingidor cedro 01 lata
tingidor mogno 01 lata
verniz asa de barata 29 pacotes
verniz imbuia 03 galões
verniz mogno 04 galões
verniz transparente marítimo 06 galões

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução n.º 57, de 14 de outubro de 2020.

Dispõe sobre a composição da Comissão de Análise e Seleção de  projetos a serem apresentados pelas organizações 
da sociedade civil no âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 02/2020, do CMDCA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo, re-
sponsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município de Araxá, em 
conformidade com a Lei nº 13.019/2014, o Decreto Municipal nº 2.229/2016 e no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 
sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2020;         
RESOLVE:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Análise e Seleção de projetos a serem apresentados pelas organizações da 
sociedade civil no âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 02/2020, do CMDCA, aprovado pela Resolução 52, de 
29 de setembro de 2020, a qual será composta por 06 (seis) conselheiros representantes do Poder Público, a seguir 
nomeados:
a) Cristiane Ferreira Luiz Bertolla;
b) Flavia Maria Leime;
c) Josiane Morais de Melo;
d) Layane Aparecida de Carvalho;
e) Mônica Aparecida Faria;
f) Ozanir Andrade Bueno.
Art. 2º - As competências e os procedimentos de trabalho a serem observados pela Comissão de Análise e Seleção 
aqui constituída são aqueles previstos na Lei nº 13.019/2014, no Decreto Municipal nº 2.229/2016, no Regimento In-
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terno do CMDCA e no Edital nº 02/2020.  
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 14 de outubro de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

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

Resolução n.º 58, de 14 de outubro de 2020.
Dispõe sobre a composição da Comissão de Análise e Seleção de projetos a serem apresentados por órgãos, enti-
dades e programas governamentais do Município de Araxá-MG, tendo por objetivo a execução de projetos de interesse 
público da política municipal dos direitos da criança e do adolescente com recursos do FMDCA, conforme o disposto 
na Resolução n.º 55, de 30 de setembro de 2020.  
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo, re-
sponsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município de Araxá, em 
conformidade com o disposto na Lei a Lei Municipal nº 6.087, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Política 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 55, de 30 de setembro de 2020, que autorizou a abertura de processo 
seletivo para repasse de recursos do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) para órgãos, 
entidades e programas governamentais do Município de Araxá-MG, inscritos no CMDCA, tendo por objetivo geral a 
execução de projetos de interesse público da política municipal dos direitos da criança e do adolescente, e estabeleceu 
regras e critérios de seleção das propostas apresentadas;  
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 
sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2020;         
RESOLVE:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Análise e Seleção de projetos a serem apresentados por órgãos, entidades e 
programas governamentais do Município de Araxá-MG, conforme o disposto na Resolução n.º 55/2020/CMDCA, de 30 
de setembro de 2020, a qual será composta por 06 (seis) conselheiros representantes de organizações da sociedade 
civil, a seguir nomeados:
a) Ana Paula Nassif Tondato Trindade;
b) Daniela Beatriz Pimenta;
c) Ilza Correia de Menezes;
d) Joana Darc Domingos;
e) Leany Maria Pires Tupinambá;
f) Suelene Maria Ribeiro Silva.
Art. 2º - As competências e os procedimentos de trabalho a serem observados pela Comissão de Análise e Seleção 
aqui constituída são aqueles previstos na Lei Municipal n.º 6.087/2011, na Resolução n.º 55/2020/CMDCA e Regimento 

Interno do CMDCA.  
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 14 de outubro de 2020.

___________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

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

Resolução nº 059, de 14 de outubro 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 
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 14 de outubro 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
FUNDAÇÃO RIO BRANCO 038/2020 05.957.780/0001-86

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 14 de outubro de 2020.

____________________________________
Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ

Errata à RESOLUÇÃO Nº. 23/2020 – Conselho Municipal de Saúde de Araxá.
A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araxá, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e 
Regimento Interno, RETIFICA:
Na página 6 do Diário Ofi cial do Município de Araxá nº. 347, de 02 de outubro de 2020, da Resolução CMSA Nº 23 de 
30 de setembro de 2020. 

Onde se lê: Artigo 1º. Aprovar, com ressalvas, o Relatório Anual de Gestão - RAG 2018. 
Leia-se: Artigo 1º. Aprovar, com ressalvas, o Relatório Anual de Gestão - RAG 2019. 
Araxá, 09 de outubro de 2020.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente Conselho Municipal de Saúde de Araxá

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA 075/2020
Dispõe sobre exclusão de pensionista e reversão de quota parte de Pensão.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue a parte da pensão de LUCAS ADRIANO GONÇALVES, em razão da perda da qualidade de 
segurado, conforme artigo 16, I e IV da Lei Municipal nº 7.090/2016, da pensão da ex-servidora LUCIANA CRISTINA 
BATISTA, Processo 04.003/2018 e Portaria 040/2018, de 05/04/2018, em razão de ter atingido a idade de 21 anos, 
revertendo a quota parte da pensão em favor da benefi ciária remanescente, ANA VITORIA CRISTINA DA SILVA, com 
fundamento no artigo 57, §1º da Lei Municipal nº 7.090/2016, devendo esta perceber 100% (cem por cento) do total 
dos proventos, a partir de 30/09/2020.
Araxá/MG, 05 de outubro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 076/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, à 
servidora MARCIA HELENA RESENDE, inscrita no CPF sob o nº 540.001.226-49 e no órgão de sua lotação Secretaria 
Municipal de Educação 013.000.001 – FUNDEB, sob a matrícula 98300, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/18E2, com efeitos retroativos a 01/10/2020.
Araxá/MG, 06 de outubro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 077/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, ao 
servidor PAULO FERNANDO TORRES PEREIRA DINIZ, inscrito no CPF sob o nº 327.354.486-49 e no órgão de sua 
lotação FCCB – FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, sob a matrícula 31, no cargo efetivo de 
PROFESSOR DE MÚSICA/VIOLÃO, nível/grau 001/03P, com efeitos retroativos a 01/10/2020.
Araxá/MG, 06 de outubro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 078/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, publicada em 31/12/2003, 
à servidora EUNICE HELENA DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 361.938.876-87 e no órgão de sua lotação Secre-
taria Municipal de Saúde 015.000.003, sob a matrícula 1825, no cargo efetivo de TECNICO SERVIÇO DE SAÚDE I / 
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, nível/grau 001/30N, com efeitos retroativos a 01/10/2020.
Araxá/MG, 07 de outubro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PORTARIA 079/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, à 
servidora JOSIANE ANANIAS, inscrita no CPF sob o nº 462.249.046-34 e no órgão de sua lotação Secretaria Munici-
pal de Saúde 015.000.017 – CEREST, sob a matrícula 95465, no cargo efetivo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO I, 
nível/grau 001/30J, com efeitos retroativos a 01/10/2020.
Araxá/MG, 07 de outubro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 080/2020
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, à 
servidora MARIA MADALENA FERREIRA COSTA, inscrita no CPF sob o nº 755.905.146-49 e no órgão de sua lotação 
Secretaria Municipal de Educação 013.002.111 – Escola Municipal de Aplicação, sob a matrícula 95255, no cargo efe-
tivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - APE, nível/grau APE1/1E2, com efeitos retroativos a 01/10/2020.
Araxá/MG, 07 de outubro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 081/2020
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Tempo de Serviço por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 01/10/2020 de acordo com a certidão de óbito sob 
a matrícula 0508720155 2020 4 00071 093 0040989 80, datada de 02/10/2020, a Aposentadoria por Tempo de Serviço 
de NAZIR FERES, inscrito no CPF sob o nº 060.958.876-15 e concedida mediante o Processo de nº 03.003/97, através 
da Portaria nº 037/97, de 07/04/1997, retifi cada pela Portaria nº 131/2004, de 14/06/2004.
Araxá/MG, 07 de outubro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 082/2020
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte - Vitalícia.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de conformidade com o disposto art. 40, §7º, I, e §8º, 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, vitalícia, a HELE-
NICE ABADIA PRADO FERES, cônjuge, inscrita no CPF 916.342.456-87, dependente de NAZIR FERES, inscrito no 
CPF sob o nº 060.958.876-15 e Aposentado por Tempo de Serviço nesse Instituto, Processo de nº 03.003/97, através 
da Portaria nº 037/97, de 07/04/1997, retifi cada pela Portaria nº 131/2004, de 14/06/2004, falecido em 01/10/2020, de-
vendo perceber R$3.843,84 (três mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente 
a 100% (cem por cento) do total dos proventos, a contar da data do óbito.
Araxá/MG, 07 de outubro de 2020.

ANDRE LUIS DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ


