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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 353 Sexta, 13 de novembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.078/2020. Processo 201.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de aparelho de mamografi a digital (DR) para realização de exames 
à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) através do serviço de radiologia do Município de Araxá-MG. 
Acolhimento das propostas 13/11/2020 à partir das 17:00 horas até 25/11/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 25/11/2020 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.
com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 12/11/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.006/2020. Processo 142. Julgamento. O Município de 
Araxá comunica aos interessados que a empresa QUIMEX COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LIGA 
LTDA, participante do processo licitatório em epigrafe, após análise das proposta pelo Conselho Municipal de Desen-
volvimento Econômico atingiu 180,49 pontos, sendo deferido pelo Conselho a concessão de 95% (noventa e cinco por 
cento) de desconto sobre o valor da área industrial 02. Fica concedido o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. Evelyn 
Florence Faria Correa, Presidente da CPL, 12/11/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.070/2020. 
O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica do Edital fi ca designada 
nova data de abertura das propostas para o dia 27/11/2020 às 14:00 horas, para contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços em recauchutagem 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 
16/11/2020 à partir das 17:00 horas até 27/11/2020 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 27/11/2020 às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.
mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de Paula Prefeito Municipal, 12/11/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG –Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.073/2020. 
O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude do Diário Ofi cial da União não ter sido publicado 
em tempo hábil, fi ca designada nova data de abertura das propostas para o dia 27/11/2020 às 09:00 horas, para con-
tratação de empresa aquisição de álcool gel para suprir as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 
horas) do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 16/11/2020 à partir das 17:00 horas até 27/11/2020 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 27/11/2020 às 09:00 horas. 
Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital 
disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Aracely de 
Paula Prefeito Municipal, 12/11/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.061/2020. Processo 174. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Danro Papelaria, Informática e Presentes EIRELI, valor global: R$ 19.600,00; Gonçalves e Teix-
eira LTDA EPP, valor global 4.798,00; Higor Silva Canedo, valor global 3.200,00; fi rmam 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 portaria nº 2.601, conforme especifi cações e características constantes do 
Termo de Referência – Anexo I do Pregão em epígrafe. Vencimento: 31/12/2020. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 
27/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.065/2020. Processo 181. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Automatiza Brasil Service LTDA ME, valor global 9.059,00; Comercial Norte Sul LTDA, valor 
global 2.712,00; Higor Silva Canedo, valor global 1.168,96; Horizonte Comercio e Distribuidora LTDA-ME, valor global 
8.250,00; Márcio Muniz de Ávila 10170845648, valor global: R$ 654,00; fi rmam aquisição de móveis para escritório e 
tatames que serão utilizados pela – Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, Conforme Autorização de empenho 
referente a transferência voluntária de recursos oriundos da emenda parlamentar 201914050002, na modalidade fun-
do a fundo, de acordo com a portaria nº2.601 de 06 de Novembro de 2018 e Lei Municipal 7.442 de 30 de Junho de 
2020, conforme especifi cações e características constantes do Termo de Referência – Anexo I do Pregão em epígrafe. 
Vencimento: 31/12/2020. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 21/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.060/2020. Processo 172. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Acácia Comercio de Medicamentos Eireli, valor global 16.100,00; Biohosp Produtos Hospitalares 
SA, valor global 58.500,00; DM Logística Hospitalar LTDA ,valor global 1.574,00; DRM Distribuidora Regional de Me-
dicamentos LTDA, valor global 26.100,00; Duprati Hospitalar Comercio, Importação e Exportação LTDA, valor global: 
R$ 14.320,00; Soma MG Produtos Hospitalares LTDA, valor global: R$ 10.800,00, fi rmam aquisição de medicamentos 
para distribuição gratuita aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde através da Farmácia Municipal de Araxá-MG. 
Vencimento: 31/12/2020. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 06/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.067/2020. Processo 185. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Rosilene Vieira Lopes EPP, valor global: 5.126,00; fi rmam aquisição de válvulas para cilindros de 
oxigênio com fl uxômetros para atender as urgências e emergências da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas 
do Município de Araxá - Vencimento: 31/12/2020. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 21/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 08.046/2020. Processo 175. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e MGVA Construções EIRELI-ME, valor global: 10.000,00; fi rmam contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de divisórias em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá - Vencimento: 
31/12/2020. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 27/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.066/2020. Processo 184. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Molas Andrade LTDA EPP, valor global: 43.641,50; fi rmam contratação de serviços de mão de 
obra em solda elétrica, caldeiraria e torno para manutenção corretiva da frota de veículos pesados do Município de 
Araxá-MG - Vencimento: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 
04/11/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade 07.005/2016. Processo 254/2016. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE, fi rmam aditamento 
contrato celebrado 30/10/2020. Prazo de vigência:  28/04/2021. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 30/10/2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.132/2019. Processo 167. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Convênios Card Administradora e Editora LTDA, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
28/10/2020, vencendo em 12/11/2021, com a consequente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 28/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.162/2019. Processo 202. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá em razão da majoração no preço, concede reajuste de preço do item 6 -  carne suína, pernil 
sem osso, picada em forma de cubos, fornecido pela empresa Bonoboi Alimentos Eireli EPP, passando o seu valor 
unitário de R$ 61,12 para R$ 18,03 o quilograma. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 23/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.162/2019. Processo 202. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá em razão da majoração no preço, concede reajuste de preço do item 2 -  Bacon, fornecido 
pela empresa Supermercado e Panifi cadora Gabiroba LTDA ME, passando o seu valor unitário de R$ 20,15 para R$ 
24,76 o quilograma. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 04/11/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.176/2018. Processo 216. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e RJC Sinalização Urbana LTDA-EPP, fi rmam aditamento contrato celebrado 02/10/2020, 
com prazo de vigência em 31/12/2020 e prazo de execução em 30/11/2020. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 

02/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.029/2020. Processo 98. Município Araxá e Ter-
racota Engenharia EIRELI-EPP, fi rmam aditamento contrato celebrado 09/10/2020, acrescentando 11,278751% nas 
quantidades inicialmente contratadas com a consequente alteração do valor global contratado. Dr. Aracely de Paula 
Municipal, 09/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.008/2020. Processo 170. Fica revogado o proces-
so licitatório em epígrafe, destinado a credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos 
plantonistas para realização de plantões presenciais em unidade de Terapia Intensiva (UTI), na Associação Assistencial 
Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, Obras Assistenciais Casa do Caminho e (sala vermelha) na UPA – Uni-
dade de Pronto Atendimento de Araxá-MG. Demais informações pelo telefone 34.3691-7145/3691-7022. Araxá-MG, 
09/10/2020. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.173/2019. Processo 213/2019. Contrato nº 
51/2020. Extrato de Termo Aditivo. O Município de Araxá em razão da majoração no preço dos itens fornecidos pela 
empresa DM Logística Hospitalar LTDA, concede reajuste de preço do item 53046 – Escalpe de segurança nº21. 
Dispositivo para infusão intravenosa, passando de R$ 0,39 para o importe de R$ 0,47 a unidade. Aracely de Paula - 
Prefeito Municipal, 22/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.083/2017. O Município Araxá e Ernani Antô-
nio Pereira ME, fi rmam rescisão ao contrato de Locação de veículos, tipo furgão, celebrado em 29/06/2017 a partir 
30/10/2020. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 30/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Retifi cação Extrato de Contrato 08.045/2020. Processo 173. Onde 
lê: Extrato de Termo de aditivo. O Município de Araxá e Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho ME, fi rmam aditamento 
contrato celebrado 26/10/2020. Prazo de execução 1 mês, contando a partir da assinatura do contrato.  Leia-se: Ex-
trato de Contrato. O Município de Araxá e Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho ME, valor global: 30.999,29; fi rmam 
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 no Município de Araxá – MG – Prazo de vigência 4 meses, ou 
seja, até 26/02/2021. Prazo de Execução: 1 mês contado a partir da data de assinatura do contrato. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 26/10/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 1.015   -   DE 23 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre retifi cação de dados do Decreto nº 825, de 23 de setembro de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, usando de suas atribuições legais e considerando que houve erro material na 
indicação da matrícula do imóvel desapropriado no Decreto acima referido, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam retifi cados os números de transcrição de matrículas das partes dos imóveis desapropriados, do art. 1º, 
do Decreto 825/2019, passando a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 1º. Ficam consideradas de utilidade pública, para efeito de desapropriação, partes do imóvel de Propriedade dos 
espólios de Josefha Josina Vieira e espólio  de Ozório Jeremias Vieira, compreendidas por duas áreas, aqui denomi-
nadas e descritas da seguinte forma:
Área I: Partindo do ponto localizado na esquina com a Avenida do Cristo e Avenida Washington Barcelos, seguindo a 
direita tendo uma extensão de 3,3 metros. Daí, seguindo um ângulo de 49,5° à direita e segue por uma distancia de 
8,09 metros. Com isso seguindo até o ponto inicial confrontando com a Avenida Washington Barcelos, por uma distan-
cia de 7,80 metros, perfazendo uma área de 12,57 metros quadrados, a ser desmembrada do imóvel de Transcrição nº 
24.774, livro 3 – S, no Cartório de Registro de Imóveis de Araxá
Área II: Partindo do ponto localizado na esquina com a Avenida do Cristo e Avenida Washington Barcelos, segue a 
direita com uma distancia de 35,15 metros, confrontando com o proprietário. Daí, seguindo um ângulo a esquerda de 
80,17°, confrontando com a Avenida do Cristo, segue por uma distancia de 6,00 metros. Com isso seguindo até o ponto 
inicial confrontando com a Avenida Washington Barcelos, por uma distancia de 34,91 metros, perfazendo uma área de 
105,00 metros quadrados, a ser desmembrada do imóvel de Transcrição nº 24.774, livro 3 – S, no Cartório de Registro 
de Imóveis de Araxá
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.147   -   DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a aprovação do loteamento Residencial Monte Carlo I
Art. 1º. Fica aprovado, de conformidade com a Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1979, e da Lei Municipal nº 4.875 de 
12/04/2006, lei de parcelamento do solo urbano do Município de Araxá, conforme solicitação do proprietário e após 
parecer favorável do CODEMA- Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, o LOTEAMEN-
TO RESIDENCIAL MONTE CARLO I, de propriedade de AP LOTEAMENTOS E URBANISMO SPE LTDA. – CNPJ: 
30.933.853/0001-47, com sede na Av. Imbiara, n. 260, apto. 205, nesta cidade de Araxá - MG.
Art. 2º. O proprietário, solicitante deste termo de aprovação de parcelamento, que possui área de 153.463,16 m², com-
promete-se, de acordo com as Leis citadas, a dar fi el cumprimento as seguintes obrigações:
I. Transferir para o patrimônio municipal, sem qualquer ônus para os cofres públicos as áreas indicadas no projeto 
como áreas verdes (21.059,88 m²), áreas de preservação permanente (11.462,92 m²), áreas institucionais (6.940,67 
m²), bem como as áreas destinadas ao sistema viário do loteamento (36.711,68m²), num total de 76.175,15 m², e isso 
tão logo esteja o mesmo devidamente registrado no Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca;
II. Executar à própria custa, dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos a contar da data da aprovação do loteamento e 
na conformidade do cronograma anexo, as obras e serviços de infraestrutura exigidas neste termo:(Abertura das vias, 
terraplanagem e pavimentação asfáltica  com concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ – sobre base de 15 cm 
e subleito de 20cm, rede água pluvial, rede de água potável, rede de esgoto sanitário,incluindo o emissário, rede de 
energia elétrica pública, com iluminação a LED,  construção de meio fi o e sarjeta,  construção de calçadas acessíveis 
, implantação de placas denominativas das vias, implantação de sinalização viária e arborização do empreendimento, 
cercamento e recomposição das áreas verdes) após a aprovação dos respectivos projetos junto a Prefeitura Municipal 
de Araxá, CEMIG e COPASA;
III. Atender todas as condicionantes defi nidas pela Licença Ambiental concedida pelo CODEMA, a saber:
a. Elaborar e apresentar Projeto Técnico de Revitalização da Flora – PTRF, contemplando espécies nativas e frutíferas, 
para as áreas verdes. As áreas verdes 01 e 02 deverão ser cercadas por alambrado (postes de concreto, com base de 
uma fi ada de bloco de concreto cheio, onde se prenderá a tela de arame galvanizado de fi o 12 malhas 2 polegadas). 
O projeto deverá conter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de profi ssional legalmente habilitado e devida-
mente inscrito no conselho de classe. Prazo: 90 dias.
b. Executar PTRF de acordo com cronograma apresentado e acompanhar por pelo menos 3 (três) anos após o início 
das atividades, garantindo a efi ciência do mesmo. Apresentar relatórios semestrais da implantação com a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de profi ssional legalmente habilitado e devidamente inscrito no consel-
ho de classe. Prazo: De acordo com o cronograma aprovado.
c. Elaborar e apresentar projeto paisagístico para as Áreas Institucionais, contemplando espécies indicadas para arbor-
ização urbana, segundo Lei Municipal 3295/1997, contendo caminhos e bancos para utilização da área como área de 
recreação até sua ocupação defi nitiva pelo poder público municipal. O projeto deverá conter Anotação de Responsabil-
idade Técnica – ART de profi ssional legalmente habilitado e devidamente inscrito no conselho de classe. A área deverá 
ser cercada, com cerca simples de fi os lisos, até que a vegetação esteja consolidada. Prazo: 90 dias.
d. Executar projeto de acordo com cronograma apresentado e acompanhar por pelo menos 3 (três) anos após o início 
das atividades, garantindo a efi ciência do mesmo. Apresentar relatórios semestrais da implantação com a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de profi ssional legalmente habilitado e devidamente inscrito no consel-
ho de classe. Prazo: De acordo com o cronograma aprovado.
e. Quando as estruturas de drenagem pluvial, abastecimento de água potável e/ou esgotamento sanitário bacias esti-
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verem localizadas em APP deverá ser protocolado pedido de intervenção em APP. Deverá ser realizada a recuperação 
da área após a implantação das estruturas. Prazo: Após apresentação dos projetos complementares.
f. Apresentar e executar projeto de arborização urbana para as calçadas que delimitam as áreas verde e institucional 
e também nos canteiros centrais, com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de profi ssional le-
galmente habilitado. Protocolar no IPDSA relatório fotográfi co, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART de profi ssional legalmente habilitado, comprovando a implantação. Prazo: Apresentar o projeto em 90 dias após 
aprovação da licença e executar conforme cronograma de execução aprovado.
g. Apresentar e executar projeto contemplando a correta destinação dos resíduos gerados na abertura das vias, bem 
como, projeto de drenagem pluvial no período de implantação das obras, o projeto deve conter, entre outros elementos, 
as medidas para evitar o carreamento do material, em especial, para o curso d’água. Protocolar no IPDSA relatório 
fotográfi co, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de profi ssional legalmente habilitado, compro-
vando a implantação. Prazo: Apresentar antes do início das obras e executar durante todo o período de implantação 
do loteamento.
h. Apresentar laudos de aprovação dos projetos de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, com emissão de Ano-
tação de Responsabilidade Técnica – ART de profi ssional legalmente habilitado. Executar projetos de drenagem pluvial 
e esgotamento sanitário, conforme projetos aprovados no IPDSA e Prefeitura Municipal de Araxá. Protocolar no IPDSA 
relatório fotográfi co, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de profi ssional legalmente habilitado, 
comprovando a implantação dos projetos. Prazo: Apresentar os projetos em 120 dias da aprovação da licença, com 
cronograma de execução das obras.
IV. A proprietária deverá fi xar no local, antes do início das obras uma placa informando a natureza e as características 
do loteamento. A Placa deverá ter 2X4 (dois por quatro) metros, posicionada 2 metros acima do solo. O texto informa-
tivo da placa será defi nido pelo IPDSA e a mesma deverá permanecer no local até a comercialização de todos os lotes 
do empreendimento;
V. Caucionar em favor da Prefeitura Municipal de Araxá, como garantia da execução das obras de infraestrutura de 
que trata a cláusula 2º retro, 54 lotes a saber: Lotes: 10 e 11 da quadra B; 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 e 16  da quadra C; Lotes: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17  da quadra D; Lotes: 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da quadra E; Lotes: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16  da quadra F, 
que serão objetos de ESCRITURA PÚBLICA DE CAUÇÃO MEDIANTE GARANTIA HIPOTECÁRIA, os quais somente 
serão liberados após os competentes Termos de Vistoria, e aceitação das obras de infraestrutura a serem expedidos 
pela Prefeitura, pelas concessionárias de água potável, esgotamento sanitário e energia elétrica, e o atendimento de 
todas as obrigações dispostas nos itens de 1, 2, 3 e 5 relacionadas neste Termo, pelo que não poderão tais lotes serem 
negociados antes destas liberações;
VI. Os alvarás de construção para ocupação dos lotes, somente serão analisados e liberados após a conclusão e 
entrega, das obras e serviços da interligação viária entre o loteamento e a Avenida José Leopoldo Akel. O projeto da in-
terligação viária deverá ser aprovado pelo Instituto de Planejamento e desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA;
VII. O Termo de Verifi cação e Aceitação do Loteamento somente será expedido após a conclusão da totalidade das 
obras e serviços de infraestrutura previstos nos itens 2, 3 e 6 deste termo;
VIII. A proprietária fi ca ciente de que, não executando as obrigações previstas neste Termo, a Prefeitura Municipal de 
Araxá poderá requerer a venda judicial dos lotes e aplicar o seu produto nas obras mencionadas na cláusula 2, 3 e 6 
deste instrumento, sem prejuízo das demais cominações previstas na Lei Federal 6766/79.
IX. O proprietário fi ca ciente de que todas as obras relacionadas neste termo, bem como, quaisquer benfeitorias ex-
ecutadas pelos interessados nas áreas doadas, passarão a fazer parte integrante do patrimônio do Município, sem 
quaisquer indenizações, uma vez concluídas e declaradas “DE ACORDO” após vistoria regular.
Art. 3º. O presente Decreto de Aprovação deverá ser submetido ao Registro de Imobiliário dentro do prazo de 180 (cen-
to e oitenta) dias conforme Art. 18 da Lei Federal nº 6766, de 19/12/1979, sob pena de caducidade deste ato aprovado, 
devendo, neste mesmo prazo apresentar ao IPDSA a certidão comprobatória da referida inscrição e caucionamentos.
Art. 4º. De acordo com as diretrizes da Lei do Plano Diretor Estratégico, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e da Lei do 
Escalonamento Urbano, a área a ser parcelada fi ca assim classifi cada:
• Macrozoneamento: ÁREA DE EXPANSÃO URBANA
• Escalonamento Urbano: Setor LESTE do perímetro urbano do município de Araxá;
• Bairro: NÃO CONSTA
• Unidade Urbana: Loteamento Residencial Monte Carlo
• Zoneamento Urbano: classifi cada como Zona Residencial 2 (ZR2).
• Sistema viário: As vias são classifi cadas como: 
• A avenida 01 como Corredor Comercial 3 (CC3);
• As demais vias como VIAS LOCAIS.
Art. 5º. Integram este Decreto de Aprovação os seguintes documentos protocolados nesta Prefeitura, sob o número 
2490/2019, de 21 de fevereiro de 2019:
1. Projeto de parcelamento
2. Cópia da escritura da área
3. ART do projeto de parcelamento
4. Memorial Descritivo das áreas
5. Licença Ambiental
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.154   -   DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Decreta Luto Ofi cial.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o falecimento neste dia 13 de novembro de 2020 do Senhor ANTÔNIO DE OLIVEIRA JORDÃO 
JÚNIOR, pai de nossa vice-prefeita LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA JORDÃO ROCHA DA CUNHA;
CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados pelo Senhor Antônio de Oliveira Jordão Júnior à comunidade arax-
aense, neste momento de dor e de irreparável perda, nos solidarizamos com os familiares e amigos, pedindo a Deus 
que conforte o coração de todos e, na oportunidade;
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado Luto Ofi cial no Município de Araxá nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020, em virtude do 
falecimento do ilustre senhor ANTÔNIO DE OLIVEIRA JORDÃO JÚNIOR.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 13 de novembro 
de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.457   -   DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2021, e dá outras providências. 
O Prefeito Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 106 da Lei Orgânica do Município de Araxá e na Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício fi nanceiro de 2021, 
compreendendo:
Capítulo I - Das Disposições Preliminares;
Capítulo II - as Metas Fiscais; 
Capítulo III - as Prioridades da Administração Municipal; 
Capítulo IV - a Estrutura dos Orçamentos; 
Capítulo V - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município; 
Capítulo VI - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal; 
Capítulo VII - as Disposições sobre Despesas com Pessoal; 
Capítulo VIII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e 
Capítulo IX - as Disposições Gerais.
Parágrafo Único – Caso sejam verifi cadas alterações na projeção das receitas e das despesas primárias, decorrentes 
de alterações da legislação ou de mudanças nos parâmetros macroeconômicos utilizados para a estimativa das re-
ceitas e despesas que farão parte do projeto de lei orçamentária, as metas fi scais estabelecidas em Anexo a esta lei, 
poderão ser ajustadas, mediante alterações nesta lei, e na lei do Plano Plurianual, através de autorização legislativa.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas 
fi scais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2021, estão 

identifi cados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 286, de 07 de maio de 2019 da Sec-
retaria do Tesouro Nacional.
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Au-
tarquias, Fundações e Fundos, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações do Manual de demonstrativos 
fi scais da portaria nº 495, de 06 de junho de 2017 da secretaria do tesouro Nacional, 8ª Edição do Manual de Elabo-
ração Válida para 2018.
Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:
ANEXO 1 - 01.00.00 RISCOS FISCAIS.
01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.
ANEXO 2 - 02.00.00 METAS FISCAIS
02.01.00 DEMONSTRATIVO 1  - METAS ANUAIS.
02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXER-
CÍCIOS ANTERIORES.
02.04.00 DEMONSTRATIVO 4  - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATI-
VOS.
02.06.00 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.
02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATOIRAS DE CARÁTER CON-
TINUADO.
Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consol-
idação constituirá nas Metas Fiscais do Município.   

SEÇÃO I
RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021, deverá conter o 
Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

SEÇÃO II
METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I- Metas Anuais, 
será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e 
Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2021 e para os dois seguintes.
§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 deverão levar em conta a previsão de aumento ou 
redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas 
ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades, cujos valores constantes, 
utilizam o parâmetro do Índice Ofi cial de Infl ação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 286, de 07 de maio de 
2019 da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2º - Os valores da coluna “% PIB” são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos 
pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.
§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 286, de 07 de maio de 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional 
as METAS ANUAIS DA LDO 2021, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita.  

SEÇÃO III
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das 
Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como fi nalidade estabelecer um comparativo entre as metas fi xadas e o resul-
tado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública 
Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores 
estabelecidos como metas.
Parágrafo Único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 286 de 01 de maio de 2019, da Secretaria do Tesou-
ro Nacional, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2021, passam a conter o cálculo do percentual 
em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.  

SEÇÃO IV
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as 
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consol-
idada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifi quem 
os resultados pretendidos, comparando-as com as fi xadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência 
delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em 
valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

SEÇÃO V
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10 - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve 
traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.
Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previ-
denciário.

SEÇÃO VI
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os 
recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas 
de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O 
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde 
foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.
Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previ-
denciário.

SEÇÃO VII
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVI-

DORES PÚBLICOS
Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea “a”, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais 
integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação fi nanceira e atuarial do 
regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - avaliação da Situação 
Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 
286 de 07 de maio de 2019 da Secretaria do Tesouro Nacional, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas 
Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

SEÇÃO VIII
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um 
demonstrativo que indique a natureza da renúncia fi scal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das 
contas públicas. 
§ 1º - A renúncia compreende incentivos fi scais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, 
alteração de alíquota ou modifi cação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferen-
ciado. 
§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

SEÇÃO IX
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fi xem para o ente obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a 
permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de des-
pesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO 
PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

SUBSEÇÃO I
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória 
e metodologia de cálculo que justifi quem os resultados pretendidos, comparando-as com as fi xadas nos três exercícios 
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anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 286, de 07 de maio de 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional, 
a base executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2021, 2022 e 2023.

SUBSEÇÃO II
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Art. 16 - A fi nalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis 
com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não fi nanceiras são capazes de suportar as despesas não fi nanceiras.
Art. 17 O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com 
regulamentação pela STN.
§ 1º - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, 
através das Portarias expedidas pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade aplicada 
ao setor pública.
§ 2º - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá 
ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívi-
da Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará 
na Dívida Fiscal Líquida.
§ 3º - A unifi cação dos Demonstrativos de Resultados Primário e Nominal, obedeceram às determinações da Portaria 
STN Nº 495/2017 e o modelo de relatório da Portaria STN Nº 286/2de 07 de maio de 2019.

SUBSEÇÃO III
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela 
emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores 
apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2021, 2022 e 2023.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício fi nanceiro de 2021, atendidas as despesas 
obrigatórias e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social consistem na agenda para enfrentamento dos efeitos da pandemia provocada pelo COVID 19, e correspondem 
às metas relativas ao exercício de 2021 defi nidas para os projetos estratégicos inseridos no Plano Plurianual de Ação 
– Revisão exercício 2021.
§ 1º – As prioridades e metas da Administração Pública observarão as seguintes diretrizes:
I – redução das desigualdades sociais, territoriais e combate à pobreza; 
II – acesso universal ao ensino fundamental público gratuito e de qualidade;
III – sustentabilidade econômica, social e ambiental;
IV – atração de investimentos para diversifi cação da economia;
V – contribuição para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, da Agenda 2030 da Orga-
nização das Nações Unidas – ONU.
§ 2º – As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alo-
cação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação 
de crédito (art. 45 da LRF).

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício fi nanceiro de 2021 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias, 
Fundações, Fundos, e outras, que recebam recursos do Tesouro Municipal e da Seguridade Social e será estruturado 
em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.
Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, 
especifi cando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas 
as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, 
por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as 
Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas 
Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I 
da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2021 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio 
entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias, Fundações, Fundos e outras 
(arts. 1º, § 1º 4º I, “a” e 48 LRF).
Art. 24 - Os estudos para defi nição dos Orçamentos da Receita para 2021 deverão observar os efeitos da alteração 
da legislação tributária, incentivos fi scais autorizados, a infl ação do período, o crescimento econômico, a ampliação 
da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 
12 da LRF).
Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o 
Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estima-
tivas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).
Art. 25. Na execução do orçamento, verifi cado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das me-
tas de resultado primário e nominal, o Poder Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte 
de recursos, ressalvados as transferência voluntárias e operação de crédito, adotarão o mecanismo de limitação de 
empenhos e movimentação fi nanceira nos montantes necessários, para as dotações abaixo, desde que não incidam 
sobre as ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, sobre as ações e serviços de saúde, sobre as ações de 
ação social e promoção humana: 
I - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
II - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros dos diversos projetos e atividades;
III – equipamentos, desde que não adjudicado o procedimento licitatório;
IV – desapropriações, quando não promulgado o Decreto de desapropriação.
Parágrafo Único – Durante a vigência de calamidade pública decretada pela Assembleia Legislativa em razão de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de pandemia, fi cam dispensados da observân-
cia das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita os atos do Poder Executivo que apresentem o propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas 
consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração.
Art. 26. A fi xação das despesas obrigatórias de caráter continuado levará em consideração as disposições da Lei Com-
plementar Federal n. 173/2020, vedando-se a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima 
da variação da infl ação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Parágrafo Único – No caso particular das despesas com pessoal, admite-se, fi cando autorizado, através de legislação 
específi ca:
I – a revisão salarial nos limites da infl ação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);
II – as progressões previstas em legislação anterior à lei Complementar 173/2020; 
III – a adequação de remunerações ao salário mínimo;
IV – a adequação ao piso salarial do professor. 
Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes 
do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).
Parágrafo Único: Os riscos fi scais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei 
Federal Nº 4.320/1964.
Art. 28. O Orçamento para o exercício de 2021 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, de no míni-
mo 1% (um por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas.
§ 1º- Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fi scais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e para abertura de Créditos 
Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º 
(art. 5º III, “b” da LRF).
§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fi scais, caso estes não se concretizem até o dia 01 
de dezembro de 2021, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos 
adicionais suplementares de dotações que se tornaram insufi cientes.
Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados 
no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 30.  Os Poderes Executivo e Legislativo deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após a data de 
publicação da Lei Orçamentária de 2021, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão/unidade orçamentária, 
nos termos do disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 1º No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os que o modifi carem conterão: 
I - metas bimestrais de realização de receitas, em atendimento ao disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, incluídas as transferências, as contribuições previdenciárias para o Regime 
Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público, identifi cando-se separadamente, 
quando couber, as resultantes de medidas de combate à evasão e à sonegação fi scal, da cobrança da dívida ativa, e 
administrativa; 
II - cronograma de pagamentos mensais das despesas fi xadas na lei orçamentária, incluídos os restos a pagar;
III - demonstrativo do montante dos restos a pagar, por órgão, distinguindo-se os processados dos não processados; 
IV - quadro geral da programação fi nanceira, evidenciando-se por órgão: 
a) dotação autorizada na lei orçamentária e nos créditos adicionais; limite ou valor estimado para empenho; limite ou 
valor estimado para pagamento; e diferenças entre montante autorizado e limites ou valores estimados; e 
b) estoque de restos a pagar ao fi nal de 2020 líquido de cancelamentos ocorridos em 2021, limite ou valor estimado 
para pagamento, e respectiva diferença. 
§ 2º O Poder Executivo estabelecerá no ato referido no caput as despesas, que estarão sujeitas a controle de fl uxo, 
com o respectivo cronograma de pagamento. 
Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2021 com dotações vinculadas e fontes de 
recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só 

serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fl uxo de caixa, res-
peitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).
Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2021, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será 
considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).
Art. 33 - A transferência de recursos para organizações da sociedade civil atenderá às entidades sem fi ns lucrativos 
que exerçam atividades:
I – de caráter assistencial, recreativo, esportivo, as voltadas à promoção de emprego e renda, cuja formalização se 
dará através de Termo Fomento, Termo de Colaboração, ou Acordo de Cooperação, os quais reger-se-ão pelo Decreto 
Municipal n.º 2.229, de 07 de dezembro de 2016;
II – na área de saúde, cuja formalização se dará através de convênio, aos quais se aplicam as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;
III – de caráter cultural, cuja formalização se dará através de Termo de Compromisso Cultural, aos quais se aplicam 
as disposições dos artigos 20 a 30 e, 42 a 63 da Instrução Normativa n.º 01, de 07 de abril de 2015, do Ministério da 
Cultura;
IV – de caráter educativo, cuja formalização se dará através de convênio, aos quais se aplicam as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de julho de 1993, e da Lei Municipal n.º 5.275, de 04 de junho de 2008, esta naquilo que não 
contrariar as disposições da presente Lei.
§ 1º - Admite-se, em caráter excepcional a transferência de recursos para o setor privado às entidades sem fi ns lucra-
tivos para a promoção de eventos incluídos no Calendário de Eventos da Prefeitura Municipal de Araxá desde que, 
contribuam para fomentar, mesmo que temporariamente, a geração de emprego e renda.
§ 2º - A transferência de recursos a instituições sem fi ns lucrativos independerá de autorização legislativa.
§ 3º - Para efeitos do disposto, na alínea II, do art. 45 da lei 13.019/2014, com a redação dada pela lei n. 13.204/2015 
fi cam, as organizações da sociedade civil que celebrarem quaisquer das parcerias elencadas nos incisos deste artigo, 
pagar servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria observado o disposto na lei municipal n. 
7.322/2019. 
§ 4º - As organizações da sociedade civil benefi ciadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade 
municipal.
Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-fi nanceiro e declaração do orde-
nador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da 
licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas 
decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo 
montante no exercício fi nanceiro de 2021, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fi xado 
no item I do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).
Art. 35. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as 
dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2021 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, 
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de 
suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, como as diretrizes, os objetivos e as metas esta-
belecidos no Plano Plurianual 2018-2021 e nesta lei.
Parágrafo Único – A transposição, o remanejamento e a transferência a que se refere o caput não poderão resultar em 
alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2021 ou em créditos adicionais, podendo 
haver adequação da classifi cação institucional e funcional ao novo órgão. 
Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal 
quando fi rmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).
Art. 37 - A previsão das receitas e a fi xação das despesas serão orçadas para 2021 a preços correntes.
Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, 
a dotação fi xada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos 
nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Des-
pesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita 
por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no 
âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).
Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2021, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir 
novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, 
desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2021 (art. 167, I da Constituição Federal).
Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no 
art. 50, § 3º da LRF.
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas 
fi scais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao fi nal do exercício (art. 4º, 
“e” da LRF).
Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária 
de 2021 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus 
objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, “e” da LRF).

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para aten-
dimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas 
apuradas até o fi nal do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).
Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específi ca (art. 32, Parágrafo Único 
da LRF).
Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento defi nido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o 
Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação fi nanceira 
(art. 31, § 1°, II da LRF).
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 45 – (SUPRIMIDO)
Art. 46 – (SUPRIMIDO)
Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justifi cado pela autori-
dade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando 
as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, 
V da LRF).
Art. 48 – (SUPRIMIDO)
Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substitu-
ição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guar-
dem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades 
próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos 
de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de 
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a des-
pesa será classifi cada em outros elementos de despesa que não o “34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de 
Contratos de Terceirização”.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei específi ca, poderá conceder ou ampliar benefício fi scal de 
natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou benefi ciar 
contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do 
orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e fi nanceiro no exercício em que iniciar 
sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).
Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superi-
ores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de 
receita (art. 14 § 3º da LRF).
Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou fi nanceira constante 
do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei 
Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo.
§ 2º - Se o Projeto de Lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício fi nanceiro de 
2021, fi ca o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da 
respectiva lei orçamentária anual.
Art. 54 Na Lei Orçamentária do exercício 2021, obras novas serão discriminadas em projetos específi cos, vedada a 
inclusão de projetos genéricos, exceto para projetos em andamento.
Parágrafo Único – Acompanhará o Projeto de Lei orçamentária, relatório de Obras em andamento, inclusive as realiza-
das pela Administração Indireta, contendo no mínimo as seguintes informações: unidade orçamentária, obra, projeto ou 
atividade por onde correm as despesas, valor total, valor pago, valor a pagar em 2021, percentual de execução física.
Art. 55. A Lei Orçamentária ou seus créditos adicionais:
I – poderá conter dotações específi cas destinadas a cobrir necessidades de pessoas físicas através de programas de 
distribuição de renda, ou de enfrentamento à pandemia do COVID 19, em valores não superiores ao equivalente a 10% 
(dez por cento) da receita tributária arrecadada no exercício de 2020; 
II – consignará recursos ao Fundo Municipal de Cultura, em valores equivalentes a 1% (um por cento) da receita 
tributária estimada para o exercício de 2021, destinados, exclusivamente, ao fomento de projetos culturais sob a forma 
de Termo de Compromisso Cultural, a serem celebrados após chamada pública.
Art. 56 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de comprom-
issos assumidos, motivados por insufi ciência de tesouraria.
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Art. 57 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos 
no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 58 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus 
órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.458   -   DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador José dos Reis de Paula – Zezinho da ASERPA, com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Passa a denominar-se Rua Gaspar José Rodrigues, a Rua Projetada no Loteamento Leda Barcelos.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.459   -   DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Raphael Rios de Oliveira, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica denominada Rua Marilda Rosa Afonso, a atual Rua “Q” no Loteamento Parque das Mangabeiras V, nesta 
cidade.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.460   -   DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por proposição do Vereador José Valdez da Silva – Ceará da Padaria, com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Passa a denominar Rua Primejaneri Cardoso dos Passos, a atual Rua “M” no Loteamento Vila das Artes, nesta 
cidade.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei 7.276, de 20 de junho de 2018, entrando esta Lei 
em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.461   -   DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Raphael Rios de Oliveira, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Lázaro Maximo, a atual Rua “G” do Loteamento Parque das Mangabeiras V, nesta 
cidade.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.462   -   DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Edson Gaspar de Souza – Edinho Souza, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Gentil Gonçalves de Araújo, a atual Rua “K” do Loteamento Residencial Dona Adélia II, 
nesta cidade. 
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios.
Art. 3º - 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 7.463   -   DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Fárley Pereira de Aquino – Fárley Cabeleireiro, com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua José Gaspar Borges, a atual Rua “E” no Loteamento Parque das Mangabeiras V, nesta 
cidade. 
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios.
Art. 3º - Esta Lei em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.464   -   DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a aplicação dos recursos destinados ao Município de Araxá por força da Lei Federal nº 14.017, de 29 
de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), para o implemento de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, durante o 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural no âmbito do Município de Araxá, a 
serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de 
março de 2020.
Parágrafo Único - Estabelecer procedimentos e protocolos de execução das ações de emergência cultural no âmbito 
do Município de Araxá com recursos da Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc.

Art. 2º - Os recursos recebidos pelo Município de Araxá, por força do que dispõe a Lei Federal nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, serão aplicados em ações 
emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de:
I - renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura;
II - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumen-
tos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento 
de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, e 
ainda à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por 
meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
§ 1º. Resolução do Conselho Municipal de Política Cultural, normatizará:
I – a verifi cação de elegibilidade do benefi ciário;
II – os valores mínimo e máximo a serem transferidos;
III – a retroatividade, ou não dos auxílios a serem concedidos.
§ 2º. As atividades citadas no inciso II, do “caput” deste artigo serão realizadas pelo Conselho Municipal de Política 
Cultural.
§ 3º. Os benefi ciários dos recursos de que trata o caput devem ter domicílio ou sede no Município de Araxá.
§ 4º. O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto no inciso I condiciona-se à verifi cação de 
elegibilidade do benefi ciário. 
Art. 3º - Toda a movimentação de recursos para o implemento de ações emergenciais destinadas ao setor cultural será 
realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identifi cação do benefi ciário fi nal.
Art. 4°- Os Espaços Culturais benefi ciados com a ação emergencial prevista na presente lei fi cam obrigados a prestar 
contrapartida em escolas públicas por meio da plataforma virtual, com a disponibilização de material gravado que pos-
sa ser reproduzido na rede básica de ensino público, comprovada por meio de relatório fotográfi co com, no mínimo, 
cinco fotos, além de declaração do representante do espaço em que ela foi realizada, em até um ano após o retorno 
das aulas presenciais da rede municipal de ensino.
Art. 5°- Para fazer face às despesas previstas na presente lei, fi ca autorizado, o Poder Executivo, a abrir crédito espe-
cial ao Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ, 
Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural até o valor de R$ 744.878,70 (setecentos e quarenta e 
quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais, e setenta centavos), utilizando-se para tal, os recursos recebidos pelo 
Município, por força da lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2020.
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2020.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 009

EM 29 DE OUTUBRO 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 006/2020.
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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrato Termo de Convênio.

Termo de Convênio n° 011/2020.
PARTES: O Município de Araxá e Obras Assistenciais Casa do Caminho.
OBJETO: Complementação ao Sistema Único de Saúde - SUS no exercício de 2020, no controle do avanço da pan-
demia de Covid-19.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020.
VALOR: R$ 943.636,68 (novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato Termo de Convênio.
Termo de Convênio n° 022/2020.

PARTES: O Município de Araxá e Obras Assistenciais Casa do Caminho.
OBJETO: Complementação ao Sistema Único de Saúde - SUS no exercício de 2020, no controle do avanço da pan-
demia de Covid-19.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 29 de julho de 2021.
VALOR: R$ 117.960,00 (cento e dezessete mil e novecentos e sessenta reais).

Extrato Termo de Convênio.
Termo de Convênio n° 023/2020.

PARTES: O Município de Araxá e Obras Assistenciais Casa do Caminho.
OBJETO: Cooperação mútua para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 29 de julho de 2021.
VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato Termo de Convênio.
Termo de Convênio n° 024/2020.

PARTES: O Município de Araxá e Obras Assistenciais Casa do Caminho.
OBJETO: Cooperação mútua para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 29 de julho de 2021.
VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato Termo de Convênio.
Termo de Convênio n° 025/2020.

PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.
OBJETO: Cooperação mútua para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS.
VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de março de 2021.
VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

Resolução n.º 33, de 10 de novembro de 2020.
Cria a Comissão Temporária de análise do pedido de aditivo fi nanceiro ao Termo de Fomento nº 004/2020/FUNDIPI, 
formulado pela “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá” – APAE.
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 31/2020, da organização da sociedade civil “Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Araxá”-APAE
CONSIDERANDO a decisão do plenário do CMIA, em sessão ordinária do dia 10 de novembro 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 aditivo fi nanceiro ao Termo de Fomento nº 

004/2020/FUNDIPI, formulado pela “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá” – APAE, a qual está 
composta de forma paritária pelos seguintes conselheiros:
I- Ermes Diolino Borges – representante não-governamental 
II- Gleide Aparecida Moura – representante governamental
III- Nilza Contato Balieiro - representante não-governamental
IV- Mirlane Lázara Deckers - representante governamental
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 10 de novembro de 2020.

Mirlane Lázara Deckers
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Presidente em Exercício

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

PORTARIA Nº 08 – DE 01 DE NOVEMBRO DE 2.020
Dispõe sobre a nomeação de servidor para a função que menciona.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais e de acordo com a lei nº 6.113/2011 resolve:
Art. 1º. Fica exonerado, a partir de 01 de novembro de 2.020, o servidor LUIZ FLÁVIO MARTINS do cargo comissiona-
do de Chefe de Departamento da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.

Art. 2º. A partir da mesma data, fi ca nomeado o servidor LUIZ FLÁVIO MARTINS para o cargo de Assessor II da 
Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.
Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2.020.

ALESSANDRA ROBERTA MOREIRA MARIANO TEIXEIRA
Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá
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INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
CLEITON NUNES DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.081.0012.001, 
localizado na RUA ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, 100, Bairro MAX NEUMANN II, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 216 do 
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, CLERIO MARCOS MECEDO GONCALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.077.0240.001, localizado na RUA UBALDINA VIEIRA MENDES, 275, Bairro MAX NEUMANN II, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por in-
fração ao artigo 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 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, ELIAS MORAES VIEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.077.0144.001, 
localizado na RUA ROGERIO LIDIO, 250, Bairro MAX NEUMANN II, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e 
não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua 
Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 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, FRANCISCO ALVES CASTRO MELO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C1.06.072.0019.001, localizado na RUA PEPURURE, 410, Bairro CENTRO, 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 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, GERALDINO JANUARIO PEREIRA ESP, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.050.0318.001, localizado na RUA FORMIGA, 40, Bairro SÃO CRISTOVAO, 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 46 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
JOAO BATISTA CARNEIRO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C2.01.050.0030.001, 
localizado na RUA SAO CRISTOVAO, 281, Bairro SÃO CRISTOVAO, 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 46 do mencionado Código, 
a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
JOSE WALTERCI JACINTO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.376.0355.001, 
localizado na RUA ANTONIO DA SILVA, 415, Bairro ABOLIÇAO, 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, LIDER CONSTRUCOES EIRELI, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.462.0044.001, localizado na RUA MARIA DIVINA DA SILVA, 280, Bairro MANGABEIRAS IV, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA – Pregão Presencial 05.001/2020 
Aviso de licitação. O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA. torna público rea-
bertura de processo licitatório para : Contratação de Instituição Financeira, pública ou privada, para operar os serviços 
e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores e funcionários do Instituto de Plane-
jamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá - IPDSA em virtude da primeira abertura ter sido classifi cada como 
deserta. Abertura 26/11/2020 as 09:00 horas. Edital disponível 16/112020 no setor de licitações do Instituto de Planeja-
mento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA e no Site do IPDSA. Maiores informações pelo email: admin-
istrativo@ipdsa.org.br - (34) 3661-3675 – Ricardo Manoel de Oliveira – Superintendente – 13/11/2020.


