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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 374 Quinta, 01 abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.041/2021. Processo 050.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de consumo (óleos lubrifi cantes, graxas, fl uído de freios, 
aditivos e fi ltros), para atender a demanda da frota de veículos e máquinas das diversas secretarias da Prefeitura Mu-
nicipal de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 01/04/2021 à partir das 17:00 horas até 15/04/2021 às 08:30 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 15/04/2021 às 08:30 horas. Local: 
w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível 
dia 01/04/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens 
Magela da Silva, Prefeito Municipal, 29/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.043/2021. Processo 052.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de papel, para atender as necessidades de diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Araxá. Acolhimento das propostas 01/04/2021 à partir das 17:00 horas até 16/04/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 16/04/2021 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 
dia 01/04/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens 
Magela da Silva, Prefeito Municipal, 29/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.044/2021. Processo 053.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimen-
to de material e mão de obra para manutenção de vias públicas do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 
01/04/2021 à partir das 17:00 horas até 19/04/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 19/04/2021 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 dia 01/04/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br 
e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 29/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.002/2020. Processo 015. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Leovania Maria de Oliveira, fi rmam aditamento contrato celebrado 14/02/2020, ven-
cendo em 14/02/2022, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração do valor global contratado. 
Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 09/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.020/2021. Processo 020. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Hubinger & Hubinger Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA, valor global: R$ 32.280,00, 
fi rmam a aquisição de bobinas de papel termo sensível para impressora de ultrassom, em atendimento a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG, durante o Exercício de 2021. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela 
da Silva, Prefeito Municipal, 15/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.023/2021. Processo 025. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Israel e Israel LTDA, valor global: R$ 1.432.197,00; Erica Maria Geraldo Furlan, valor global: 
R$ 376.920,00, fi rmam a 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 situação de vulnerabilidade social devido a pandemia ocasionada pelo vírus Covid – 19. 
Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 26/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.003/2020. Processo 024. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Borges Guimarães Construtora e Incorporadora LTDA, fi rmam aditamento contrato 
celebrado 11/03/2020, vencendo em 11/03/2022, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração 
do valor global contratado. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 10/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 166   -   DE 25 DE MARÇODE 2021
Dispõe sobre o provimento de cargos em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Torna-se sem efeito as exonerações constantes nos incisos XLIV. XLV, XLVI e XLVII, do artigo 5º do Decreto nº 
163 de 22 de março de 2021:
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 167   -   DE 25 DE MARÇO DE 2021

Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n° 7.235/2017, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, anexo ao presente Decreto.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ARAXÁ

REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º. O presente Regimento Interno dispõe sobre as atividades, atribuições, obrigações, normas de postura e de 
ética, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), criado pela Lei Municipal 
nº 7.235, de 03 de novembro de 2017.
Art. 2º. O Conselho Municipal de Turismo tem por objetivo implementar a política municipal de turismo no âmbito 
econômico, cultural, social e ambiental, visando principalmente criar condições para o desenvolvimento da atividade 
turística do município de Araxá. 

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Art. 3º. Sem prejuízos das funções do Poder Legislativo, são competências do Conselho Municipal de Turismo de Araxá 
(COMTUR): 
I.  Coordenar, incentivar e promover o turismo no Município de Araxá/MG;
II. Estudar e propor à Administração Municipal medidas de difusão e amparo ao turismo no Município em colaboração 
com os órgãos, entidades ofi ciais especializados e sociedade;
III. Promover junto às entidades de classe, campanhas no sentido de incrementar o turismo no Município.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ARAXÁ

Art. 4º. O Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) será constituído de forma paritária por 20 (vinte) mem-
bros, sendo 1/2 das vagas destinadas ao Trade Turístico e 1/2 aos representantes do governo. 
I. Os membros efetivos e suplentes representantes do governo serão indicados pelo Prefeito Municipal;
II. Os membros efetivos e suplentes do Trade Turístico, serão nomeados, mediante indicação do seu representante 
máximo.
Parágrafo único. Cabe ao Prefeito Municipal com anuência do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), sugerir 
quais instituições irão compor o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 
Art. 5º. Os Conselheiros, titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) serão nomea-
dos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal e por este empossados para um mandato de 02 (dois) anos, 
permitida a recondução por uma única vez, respeitando a proporção de 50% do Trade Turístico, 50% de representantes 
do governo.
§1º É obrigatório a participação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas 

como Conselheiro do Conselho Municipal de Turismo.
§2º. Em caso de ausência de outro representante que garanta a proporção de 50% do Trade Turístico, 50% de repre-
sentantes do governo, será permitida nova recondução. 
§3º. Os conselheiros representantes do Poder Executivo Municipal poderão ser substituídos à critério deste. 
§4º. A Mesa Diretora terá mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução limitada ao período subse-
quente, à critério da plenária dos seguimentos representados. 
§5º. A ocupação de cargos de confi ança ou de chefi a que interfi ram na autonomia representativa do conselheiro, deve 
ser avaliada como possível impedimento da representação do segmento e, à juízo da entidade que o mesmo represen-
tar, pode ser indicativo de sua substituição. 
§6º. O Conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme a legislação vigente.
§7º. A função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada serviço de relevância pública e garantirá a sua 
dispensa do trabalho, sem qualquer espécie de prejuízo, durante o período das reuniões, das capacitações e outras 
ações específi cas do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR).
§8°. A participação como Conselheiro de membros eleitos do Poder Legislativo e de representantes do Poder Judiciário 
e do Ministério Público, não é permitida no Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR).
Art. 6º. As reuniões do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) serão realizadas ordinariamente e ex-
traordinariamente, em local pré-defi nido, de janeiro a dezembro, pré-agendadas mensalmente com data a ser defi nida 
pelo pleno da gestão empossada, e instalar-se-ão com a presença da maioria absoluta 50% mais um dos membros 
presentes em primeira convocação.
§1º. As assembleias ordinárias e extraordinárias serão comunicadas a todas as entidades ou órgãos participantes do 
Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, com a 
sua respectiva pauta por correspondência eletrônica específi ca. 
§2º. Na convocação para a reunião ordinária ou extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), 
deverá constar a pauta do dia. 
§ 3º. O Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) reunir-se-á extraordinariamente para tratar de matérias 
específi cas ou urgentes através de: 
a) Convocação formal de sua Mesa Diretora; 
b) Convocação formal de 1/3 (um terço) de seus membros;
§ 4º. O Conselho deliberará com a maioria absoluta de seus membros.
Art. 7º. As deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria de votos dos membros, desde que presente a maioria 
simples dos Conselheiros, cabendo ao Presidente, apenas o voto de desempate.
Parágrafo Único. A votação poderá ser externada por escrito ou oralmente, devendo, nesta última hipótese, ser reduz-
ido a termo. 
Art. 8º. Sempre que se fi zer necessário, poderão ser convidados às sessões do Conselho, dirigentes de entidades 
públicas ou privadas, técnicos especializados ou outros convidados especiais, para elucidação do tema em debate.

CAPÍTULO IV
DA CONSTITUIÇÃO

Art. 9º. O Conselho Municipal de Turismo deve ser regido pela Mesa Diretora e seus Conselheiros.
SEÇÃO I

DOS MEMBROS DO CONSELHO
Art. 10º. Compete aos membros integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR): 
I. Comparecer às sessões do Conselho;
II. Requerer a convocação de sessões extraordinárias, justifi cando a necessidade quando o Presidente ou seu substi-
tuto não o fi zer;
III. Estudar e relatar os assuntos que lhe forem distribuídos, emitindo parecer;
IV. Tomar parte nas discussões e votações, apresentar emendas ou substitutivos às conclusões de pareceres ou res-
oluções;
V. Pedir vista de pareceres ou resoluções pelo período de 1 (um) dia, prorrogável por igual período e solicitar anda-
mento de discussões e votações;
VI. Requerer urgência para discussão e votação de assuntos não incluídos na ordem do dia, bem como preferência nas 
votações e discussões de determinados estudos;
VII. Assinar atas, resoluções e pareceres;
VIII. Colaborar para o bom andamento dos trabalhos do Conselho;
IX. Desempenhar os encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente;
X. Comunicar previamente ao Presidente quando não puderem comparecer às sessões para as quais foram convo-
cados;
XI. Cumprir as determinações deste Regimento.

SEÇÃO II
DA MESA DIRETORA

Art. 11. Na cerimônia de posse dos conselheiros eleitos, dar-se-á a eleição da Mesa Diretora por voto direto de seus 
integrantes e por maioria simples, através de inscrição de chapa, obedecendo a proporção de 50% do Trade Turístico, 
50% de representantes do governo. As reuniões do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) serão dirigi-
das pela Mesa Diretora, eleita bienalmente pelos Conselheiros do órgão, através do voto direto de seus integrantes e 
por maioria simples. 
Art. 12. A Mesa Diretora terá como componentes: 
I. Presidente 
II. Vice-Presidente; 
III. 1º Secretário (a); 
IV. 2º Secretário (a) 
§1º. Os cargos da Mesa Diretora serão ocupados, respeitando a proporção de 50% do Trade Turístico, 50% de repre-
sentantes do governo;
§2º. A Mesa Diretora será composta por qualquer membro efetivo do Conselho que se candidatar em chapa e for eleito 
pelo Plenário, e terá mandato de 2 (dois) anos, podendo ser renovado, também pelo Plenário por mais 2 (dois) anos.
§3º. As decisões serão tomadas por consenso e, na hipótese de impasse nas decisões da Mesa Diretora, a decisão 
será tomada no Plenário do Conselho, independentemente do assunto tratado; 
§4º. A Mesa Diretora reunir-se-á em data e horário defi nidos por seus componentes, ou extraordinariamente quando 
convocada pelo Presidente ou por metade de seus membros; 
§5º. A Mesa Diretora verifi cará as pendências em reuniões aprovadas em Plenário do Conselho Municipal de Turismo 
de Araxá (COMTUR), priorizando e propondo a inclusão na pauta dos assuntos mais importantes; 
§6º. A Mesa Diretora receberá as demandas e necessidades do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), 
dando encaminhamento às propostas e/ou pautando-as para decisão nas reuniões do citado Conselho. 
Art. 13. São atribuições do(a) Presidente da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR): 
a) Convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COM-
TUR); 
b) Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário e Mesa Diretora do Conselho Municipal de Turismo de Araxá 
(COMTUR); 
c) Responsabilizar-se pela efetiva convocação e pelo registro, em atas, de todas as reuniões ordinárias e extraor-
dinárias do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), bem como pela publicação das mesmas no órgão 
ofi cial do Município ou em outro veículo de larga circulação no Município; 
d) Apresentar, na reunião seguinte, justifi cativas com propostas de alteração, rejeição ou encaminhamento das delib-
erações tomadas e aprovadas em plenário; 
e) Assinar correspondências do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) e de sua Mesa Diretora. 
Art. 14. São atribuições do(a) Vice-Presidente da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COM-
TUR): 
a) Substituir o Presidente em seus impedimentos; 
b) Participar das deliberações da Mesa Diretora;
c) Executar tarefas designadas pelo Presidente e ou Mesa Diretora. 
Art. 15. São atribuições do(a) Primeiro(a) Secretário(a) da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Turismo de Araxá 
(COMTUR): 
a) Secretariar as reuniões do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) e de sua Mesa Diretora;
b) Apresentar os cidadãos presentes à reunião; 
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c) Apresentar a pauta da reunião; 
d) Ler as atas de reuniões do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) e de sua Mesa Diretora para de-
liberação; 
e) Ler requerimentos, moções e/ou relatórios apresentados para deliberação do Plenário; 
f) Auxiliar o Presidente na condução da pauta; 
g) Assinar correspondências do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) e de sua Mesa Diretora, juntam-
ente com o Presidente; 
h) Acompanhar e apoiar os trabalhos da Secretaria Executiva. 
Art. 16. São atribuições do(a) Segundo(a) Secretário(a) da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Turismo de Araxá 
(COMTUR): 
a) Substituir o primeiro secretário em seus impedimentos; 
b) Participar das deliberações da Mesa Diretora.
Art. 17. O Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) terá uma Secretária Executiva, indicada e cedida pelo 
órgão gestor da Política de Turismo do Município de Araxá, que desempenhará a função de assessoramento, a fi m de 
prestar apoio administrativo e operacional a todos os Conselheiros. 
Parágrafo único. A Secretária Executiva será um(a) funcionário(a) e deverá alocar-se na própria sede da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, para facilitar a execução das suas atribuições que são:
a) Providenciar junto aos setores competentes cópias de documentos (processos, contratos entre outros), solicitados 
pelos conselheiros e/ou necessários para subsidiar as matérias em pauta, submetidas à apreciação e deliberação do 
Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), bem como pelo posterior encaminhamento e organização, em 
arquivo, destes documentos, com os respectivos pareceres e deliberações; 
b) Dar o encaminhamento pertinente a todas as providências solicitadas e recomendações determinadas pelo Plenário, 
registradas em ata;
c) Responsabilizar-se pela comunicação e encaminhamento de convites ou convocações feitas aos Conselheiros, 
por órgãos governamentais ou não-governamentais, para participarem de reuniões, fóruns, encontros, plenárias, etc.; 
d) Atender as solicitações da Mesa Diretora; 
e) Receber, registrar e apresentar à Mesa Diretora as correspondências externas e internas; 
f) Apoiar a Mesa Diretora em seus trabalhos; 
g) Redigir as atas de reuniões; 
h) Entregar ao Presidente da sessão, a lista de presença dos visitantes;
i) Apresentar trimestralmente aos conselheiros, a listagem das pendências, tanto das atas do Conselho Municipal de 
Turismo de Araxá (COMTUR), quanto de sua Mesa Diretora. 

SEÇÃO III
DAS SUBCOMISSÕES

Art. 18. O presidente do Conselho Municipal de Turismo poderá constituir subcomissões para estudos e trabalhos 
especiais relacionados à competência do Conselho.
§1º. As subcomissões serão constituídas no mínimo por três membros, podendo delas participar, a juízo do plenário, 
pessoas estranhas ao Conselho e de reconhecida capacidade.
§2º. As subcomissões estabelecerão o seu programa de trabalho, cujo resultado, será apreciado pelo Conselho Mu-
nicipal de Turismo (COMTUR).
Art. 19. As subcomissões funcionarão de acordo com regulamentos e atribuições estabelecidos pelo Presidente do 
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e disposições deste Regimento.
Art. 20. As subcomissões extinguir-se-ão uma vez aprovado pelo plenário, o relatório dos trabalhos que executarem.

CAPÍTULO V
DA ORDEM E DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

SEÇÃO I
DA ORDEM

Art. 21. Os assuntos serão distribuídos e discutidos no Conselho, pela ordem cronológica das respectivas entradas.
Parágrafo Único.  No caso de matéria urgente ou de alta relevância, poderá a mesma, a critério do Conselho, entrar 
imediatamente em discussão, ainda que não incluída na ordem do dia.
Art. 22. Os assuntos serão distribuídos aos membros do Conselho, inclusive ao Presidente, obedecendo-se sempre 
que possível à especialidade do relator relativamente à matéria em estudo.
Art. 23. A ordem dos trabalhos a ser observada nas sessões do Conselho será a seguinte:
I. Leitura, discussão, votação, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior;
II. Distribuição dos assuntos a serem estudados e relatados.

SEÇÃO II
DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 24. O relator emitirá parecer por escrito contendo o histórico e o resumo da matéria, as considerações de ordem 
ou doutrinária que entender cabíveis e a sua conclusão ou voto.
§1º. O relator poderá solicitar, a qualquer tempo, o encaminhamento do assunto em estudo a qualquer órgão da Ad-
ministração Municipal cuja informação julgue necessária à elucidação da matéria que lhe for distribuída, bem como o 
comparecimento de quaisquer pessoas às sessões ou outras providências que julga necessárias.
§2º. Na hipótese de um parecer de qualquer membro do Conselho ser rejeitado pela maioria, o Presidente designará 
novo relator ou constituirá subcomissão para estudo da matéria.
Art. 25. A ordem do dia será organizada com os assuntos apresentados para discussão, acompanhados dos respec-
tivos pareceres.
Art. 26. Após a leitura do parecer, o Presidente submeterá o assunto à discussão, dando a palavra ao membro que a 
solicitar.
Parágrafo único. O período para discussão de cada matéria será de 5 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado por 
igual período, cabendo a cada membro o mesmo espaço de tempo para debater os assuntos.
Art. 27. Durante a discussão, os membros do Conselho poderão:
I. Sugerir emendas ou substitutivos;
II. Opinar sobre relatórios apresentados;
III. Propor providências para a instrução do assunto em debate.
Art. 28. As propostas apresentadas durante a sessão deverão ser classifi cadas, a critério do Presidente, em matéria 
de estudo ou deliberação imediata.
Art. 29. Quando a discussão, por qualquer motivo não for encerrada em sua sessão, fi cará adiada para a sessão se-
guinte.
Art. 30. Após o encerramento da discussão, a matéria em estudo será submetida à deliberação do Plenário, juntamente 
com as emendas ou substitutivos que foram apresentados.
§1º. O voto de qualquer membro do Conselho poderá ser externado por escrito ou oralmente, devendo, nesta última 
hipótese, ser reduzido a termo. 
§2º. O Conselheiro que não estiver sufi cientemente esclarecido quanto à matéria em discussão, poderá solicitar es-
clarecimentos e/ou adiamento da votação, desde que com a anuência da maioria simples, vale dizer metade mais um, 
dos Conselheiros presentes. 
Art. 31. As deliberações do Conselho denominar-se-ão “Parecer” ou “Resolução”, conforme a matéria seja submetida 
à sua apreciação ou decorra de sua própria iniciativa.
§1º. Estas peças serão redigidas e assinadas pelos relatores e deverão ser apresentadas à Diretoria do Conselho, até 
trinta dias após a respectiva aprovação em Plenário.
§2º. Em casos especiais estas peças poderão ser lavradas e assinadas na própria sessão.
Art. 32. As resoluções serão assinadas pelo Presidente, e os pareceres serão assinados pelo subescritor e encamin-
hados a quem de direito.
Art. 33. A duração da sessão plenária será de no máximo 01 (uma) hora, podendo ser prolongada para prosseguimento 
da discussão e votação dos assuntos, por decisão da maioria simples, vale dizer metade mais um do número total dos 
Conselheiros presentes, por até 30 (trinta) minutos. 
Parágrafo Único. Excedido o prazo máximo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de reunião, a mesma fi cará automati-
camente suspensa, devendo ser determinada pela Mesa Diretora reunião extraordinária para deliberar sobre eventuais 
questões ainda não concluídas.
Art. 34. Fica assegurado, como direito aos membros do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), durante 
suas reuniões: 
I. O Conselheiro Titular tem direito à voz e voto; 
II. O Conselheiro Suplente terá direito a voz e, se estiver substituindo o Conselheiro titular, terá também, direito a voto. 
III. O visitante terá direito a voz, por um tempo de 2 (dois) minutos, prorrogáveis por igual período, para esclarecimen-
tos, explanações e apresentações. 
Art. 35. O direito de voto nas reuniões plenárias do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) é individual e 
intransferível, não podendo ser exercido cumulativamente e nem por procuração. 

CAPÍTULO VI
DAS ATAS

Art. 36. As atas serão lavradas e assinadas pela Secretária Executiva devendo conter resumidamente os fatos rele-
vantes ocorridos durante a sessão:
I. O dia, o mês, o ano e a hora de abertura e encerramento da sessão; 

II. O nome do Presidente ou do seu substituto legal; 
III. Os nomes dos membros que houverem comparecido, bem como dos eventuais convidados;
IV. Registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados e dos pareceres, mencionando-se sempre a natureza dos es-
tudos efetuados.
Art. 37. A ata da sessão anterior será lida no começo de cada sessão e após discutida e retifi cada, quando for o caso, 
será assinada pelo Secretário contendo a data da aprovação.
Art. 38. As atas serão registradas em livro próprio, cuja responsabilidade de guarda é do Secretário Executivo do 
Conselho.

CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES E PERDAS DE MANDATO

Art. 39. Os membros do Conselho, estão dispensados de comparecer às sessões por ocasião de férias ou licenças 
que lhes forem regularmente concedidas pelos respectivos órgãos, repartições ou empresas onde desenvolverem suas 
atividades.
Parágrafo único.  Nesta hipótese deverão comunicar ao Conselho com antecedência de 15 (quinze) dias, salvo motivo 
urgente devidamente justifi cado.
Art. 40. Os membros do Conselho, em suas ausências, serão substituídos mediante designação do Presidente, obser-
vando o seguinte critério:
I. Os servidores municipais por servidores categorizados pertencentes ao mesmo órgão;
II. Os demais membros do Conselho Municipal e das Subcomissões, quando constituídas, por elementos indicados 
pela respectiva entidade a que pertencem.
Art. 41. O membro do Conselho Municipal de Turismo, perderá o mandato nas seguintes hipóteses:
I. Faltar injustifi cadamente a 3(três) sessões ordinárias consecutivas ou a 4 (quatro) sessões alternadas durante o ano;
II. Tornar-se incompatível com o exercício do cargo por improbidade.
§1º. O presidente do Conselho deverá declarar a perda de mandato de qualquer membro, depois de apurada a infração 
ou falta grave, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
§2º. Os membros das Subcomissões perderão o mandato pelos mesmos motivos estabelecidos para os membros do 
Conselho Municipal.
§3º Havendo reincidente perda de mandato pela instituição titular da cadeira, está será excluída do Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR), garantindo seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Art. 42. No caso de perda do mandato, e através de requerimento da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Turismo 
de Araxá (COMTUR), haverá substituição do conselheiro obedecendo-se a ordem de suplentes.

CAPÍTULO VIII
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO (FUNDETUR)

SEÇÃO I
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Art. 43. O FUNDETUR será regido administrativa e fi nanceiramente pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Inovação Tecnológica que deverá, dentre outras atribuições:
I. Submeter ao Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), e ao Prefeito Municipal, os planos de aplicação 
dos recursos a cargo do FUNDETUR em consonância com o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico e da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias;
II. Submeter ao COMTUR, e ao Prefeito Municipal, as demonstrações contábeis e fi nanceiras do FUNDETUR;
III. Firmar, juntamente com o Prefeito Municipal, quando necessário ou exigido, convênio e contratos referentes a re-
cursos que serão administrados pelo Fundo;
IV. O Secretário será aconselhado pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e suas contas fi scalizadas pelo 
Conselho Fiscal.

SEÇÃO II
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 44. Os recursos fi nanceiros do FUNDETUR serão depositados em conta de titularidade do fundo, sendo seus 
recursos provenientes de:
I. Dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município, em especial na Secretária Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, créditos especiais, transferências e repasses que lhe forem 
conferidos;
II. Doações de pessoas físicas ou jurídicas, de organismos governamentais e não governamentais, nacionais ou es-
trangeiras, legados, subvenção e outros recursos que lhe forem destinados;
III. Contribuições de qualquer natureza, sejam públicas ou privadas;
IV. Recursos de convênios que sejam celebrados especialmente para os fi ns de desenvolvimento do turismo;
V. Transferências, auxílios e subvenções específi cos de entidades, empresas e órgãos da Administração Pública Direta 
ou Indireta, federais, estaduais e municipais, oriundos de convênios ou ajustes fi nanceiros fi rmados pelo Município, 
cuja aplicação seja destinada especifi camente às ações de implantação de programas e projetos turísticos e ecológi-
cos no Município;
VI. Recursos transferidos pelo Município ou entidades privadas, orçamentárias ou decorrentes de créditos especiais e 
suplementares, que venham a ser, por lei ou decreto, atribuídos ao FUNDETUR;
VII. Os rendimentos provenientes da aplicação fi nanceira de recursos disponíveis do FUNDETUR;
VIII. Recursos referentes ao ICMS Turístico;
IX. Outras rendas eventuais.
§1º. O orçamento Municipal deverá prever recursos anuais para o Fundo Municipal de Turismo – FUNDETUR.
§2º. Os recursos do FUNDETUR serão alocados no orçamento da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Turismo e Inovação Tecnológica nas seguintes atividades:
I. No fi nanciamento total ou parcial de programas, projetos e serviços desenvolvidos pela Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica e pelo COMTUR;
II. Na aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos pro-
gramas e serviços de Turismo enunciados no item anterior;
III. Na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de serviços de turismo 
enunciados no item I.
IV. No desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das 
ações de Turismo;
V. No desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de Turismo.
§3º.  A conta do FUNDETUR será movimentada pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Inovação Tecnológica.
§4º. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, apenas poderá utilizar 
os recursos do fundo, após aprovação de maioria absoluta, ou seja 50% mais um, dos conselheiros do Conselho Mu-
nicipal de Turismo (COMTUR), presentes na reunião em que houver a deliberação.
I. Caso não haja concordância do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, com 
as deliberações realizadas pelo Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) sobre o destino dos valores do 
fundo, este deverá emitir um parecer justifi cando sua discordância, com a consequente modifi cação/adequação de 
destinação dos valores por parte do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR).
II. Após a modifi cação/adequação de destinação dos valores por parte do Conselho Municipal de Turismo de Araxá 
(COMTUR), o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, deverá ser novamente 
informado para discordância ou concordância.
§5. O FUNDETUR, por meio do Conselho Fiscal, emitirá relatório anual de prestação de contas dos valores recebidos 
e despendidos para o desenvolvimento de turismo no Município.

SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL

Art. 45. O Conselho Fiscal será composto por 04 (quatro) membros efetivos e respectivos suplentes, através de eleição 
por voto direto dos integrantes do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e por maioria simples, obedecendo a 
proporção de 50% do Trade Turístico, 50% de representantes do Governo, obedecidas as seguintes regras:
I. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato dos membros do Conselho Municipal de Turismo, de 
acordo com o Art. 5º do Regimento Interno;
II. Em caso de desligamento do membro ou suplente, é concedido um prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de 
um nome membro ou suplente;
III. Os representantes do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) estarão sujeitos à substituição no caso de faltar 
injustifi cadamente a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas ou a 4 (quatro) sessões alternadas durante o ano;
IV. O exercício como membro do Conselho Fiscal será desempenhado gratuitamente, fi cando expressamente vedada 
a concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária pelo desempenho da 
função.
Art. 46.  Compete ao Conselho Fiscal:
I. Auxiliar e aconselhar o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) em suas difi culdades fi nanceiras;
II. Examinar e fi scalizar a escrituração e execução contábil do FUNDETUR;
III. Examinar os demonstrativos orçamentários e fi nanceiros enviados mensalmente pelo Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, exarando parecer a respeito;
IV. Prestar efetiva colaboração ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica;
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Art. 47. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, poderá se for o caso 
convocar reuniões extraordinárias, quando necessárias, ou sempre que solicitadas por escrito, com o Conselho Fiscal.
Parágrafo único.  As reuniões entre o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tec-
nológica e o Conselho Fiscal, serão obrigatoriamente reduzidas a termo.
Art. 48. Fica a cargo do Conselho Fiscal, informar ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), todas as decisões 
deliberadas entre o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e o Conselho Fiscal.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 49. As resoluções do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do Poder Executivo, em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-se lhes a devida publicidade ofi cial. 
Art. 50. O Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR) poderá manifestar-se, também, por meio de 
recomendações e moções. 
Art. 51. As deliberações do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), tornadas em resoluções amparadas 
na legislação vigente, serão operacionalizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Inovação Tecnológica, após homologação pelo Chefe do Poder Executivo. 
Art. 52. Em caso de vacância da Presidência, a mesma será ocupada pela Vice-Presidência. O (a) 1(ª) Secretário(a) 
passa então a ser Vice-Presidente assumindo seu lugar o(a) 2º(ª) secretário(a) e haverá eleição para novo(a) 2º(ª) 
Secretário(a), cabendo ao Plenário, no prazo de trinta (30) dias, eleger novo membro para o cargo vago. 
Art. 53. O presente Regimento poderá ser modifi cado por proposta de qualquer um dos membros do Conselho Munici-
pal de Turismo de Araxá (COMTUR), que deverá ser aprovada por 2/3 (dois terços) dos Conselheiros em reunião con-
vocada especialmente para este fi m, podendo ser modifi cado parcial ou inteiramente, respeitada a legislação vigente. 
Art. 54. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução deste Regimento Interno, serão submetidos 
à votação do Conselho e aprovados por maioria simples, isto é metade mais um dos Conselheiros do Conselho Munic-
ipal de Turismo de Araxá (COMTUR).
Art. 55. Este Regimento Interno, aprovado pelo Plenário do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), e 
homologado pelo Chefe do Poder Executivo, entrará em vigor na data de sua publicação. 
Assim, a Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Araxá (COMTUR), em cumprimento à legislação vigente, 
assina o presente Regimento Interno e o encaminha para a devida homologação do Chefe do Poder Executivo. 
Araxá, 05 de março de 2021.

MARICELL BARROS HUSSEIN
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ARAXÁ - COMTUR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 169   -   DE 25 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. WAYTER PAULO DE LIMA, para o cargo em comissão de Assessor de Apoio à Industria – 
Nível 5, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
Art.2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 170   -   DE 25 DE MARÇODE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargos em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica retifi cado os seguintes artigos do Decreto de exoneração nº 163 de 22 de março de 2021:
I- Onde se lê:
a. “Art. 2º. ...

I. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO MAURO CHAVES DA SILVEIRA”

b. “Art. 10. ...”

XI. X.3 – Assessoria II de Controle e Gestão de Contratos CHARLES JEOVANE DA SILVA”

c. “Art. 15. ...

XII. XV.4 – Assessoria III de Apoio Administrativo MAURO EDUARDO MOARAIS
XVIII. XV.5 – Coordenadores de Atividades dos Centros Esportivos (seis cargos) EDUARDO ROCHA MELO”

II- Leia-se:
a. “Art. 2º. ...

I. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO MAURO DA SILVEIRA CHAVES”

b. “Art. 10. ...

XI. X.3 – Assessoria II de Controle e Gestão de Contratos CHARLES JEOVANE BORGES DA CRUZ”

c. “Art. 15. ...”

XII. XV.4 – Assessoria III de Apoio Administrativo MAURO EDUARDO MORAIS
XVIII. XV.5 – Coordenadores de Atividades dos Centros Esportivos (seis cargos) EDUARDO ROCHA DE MELO”

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 171   -   DE 25 DE MARÇODE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargos em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica retifi cado os seguintes artigos do Decreto de nomeação nº 164 de 22 de março de 2021:
I- Onde se lê:
a. “Art. 2º. ...

a. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO MAURO CHAVES DA SILVEIRA”

b. “Art. 10. ...

d. X.3 – Assessoria II de Controle e Gestão de Contratos CHARLES JEOVANE DA SILVA”

c. “Art. 15. ...

e. XV.4 – Assessoria III de Apoio Administrativo MAURO EDUARDO MOARAIS
l. XV.5 – Coordenadores de Atividades dos Centros Esportivos (seis cargos) EDUARDO ROCHA MELO”

II- Leia-se:
a. “Art. 2º. ...

a.        SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO MAURO DA SILVEIRA CHAVES”

b. “Art. 10. ...

d. X.3 – Assessoria II de Controle e Gestão de Contratos CHARLES JEOVANE BORGES DA CRUZ”

c. “Art. 15. ...

e. XV.4 – Assessoria III de Apoio Administrativo MAURO EDUARDO MORAIS
l. XV.5 – Coordenadores de Atividades dos Centros Esportivos (seis cargos) EDUARDO ROCHA DE MELO”

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 175   -   DE 01 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a pedido, a Sra. DIANE DUTRA CARDOSO BORGES, do cargo em comissão de Secretária 
Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 176 - DE 01 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art1º. Fica nomeada interinamente, a Sra. LORENA DE PINHO MAGALHÃES, para o cargo em comissão de Secretária 
Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 01 de abril de 2021

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO nº. 020, de 31 de março de 2021.
Aprova e homologa o resultado fi nal da seleção de projetos apresentados pelas organizações da sociedade civil no 
âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 01/2021 aprovado pela Resolução nº 01, de 19 de janeiro de 2021, com 
a fi nalidade de celebrar instrumentos de parceria com a Administração Pública Municipal, mediante a aprovação do 
Conselho Municipal do Idoso de Araxá - CMIA. 
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, 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, especialmente 
no que dispõe a Lei municipal n.º 4.884/2006, de 28 de abril de 2006, que institui o Fundo Municipal dos Direitos e 
Proteção do Idoso;
Considerando o parecer técnico apresentado pela Comissão de Seleção acerca dos projetos e respectivos planos 
de trabalho apresentados pelas organizações da sociedade civil para celebração de parcerias com a Administração 
Pública Municipal nos processos de seleção do Edital de Chamamento Público n.º 01/2021, aprovado pela Resolução 
nº 01/CMIA, de 19 de janeiro de 2021, parecer este aprovado pelo plenário realizado no dia 16 de março de 2021, em 
ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”. 
CONSIDERANDO a inexistência de recursos interpostos face ao resultado preliminar do presente certame, publicado 
pela RESOLUÇÃO nº. 015, de 16 de março de 2021
CONSIDERANDO o disposto no item 7 do Edital de Chamamento Público n.º 01/2021/CMIA, que dispõe sobre o pro-
cedimento de julgamento das propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil, a publicação do resulta-
do preliminar e a aprovação e homologação do resultado fi nal do referido certame,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado e homologado o resultado fi nal no âmbito do processo de seleção aberto pelo Edital de Cham-
amento Público 01/2021/CMIA, aprovado pela Resolução n.º 01, de 19 de janeiro de 2021, passando-se a indicar a 
seguir o resultado fi nal da seleção para parceria com organização da sociedade civil proponente a seguir identifi cada:
A) Projeto Aprovado e Resultado Homologado

Instituição Projeto Valor Pontuação
Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de 

Araxá – CAMTA AME R$ 187.337,60 (Cento e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e sete 
reais e sessenta centavos) 95

B) Projetos classifi cados e reprovados por ultrapassarem o recurso fi nanceiro disponibilizado no edital – Resultado 
Homologado

Instituição Projeto Pontuação
Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário Idosos - Valorização e Carinho 72,5
Instituição das Artes e Movimento - Mov’art Respeito e Amor 71,3

Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social - 
Iateesas Viver Bem Mais Seguro 68,8

Associação Lar Ebenezer Sessenta Seguro 61,3

Art. 2º- O fi nanciamento do projeto selecionado estará condicionado à disponibilidade fi nanceira dos recursos em conta 
do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDIPI, conforme o que estabelecem as normas previstas 
na Lei Federal n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000, na Lei Federal n.º 13.019/2014, na Lei Municipal n.º 
4.884/2006 e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016. 
Art. 3º A organização da sociedade civil, cujo projeto foi aprovado, nos termos do artigo 1º. Alínea A desta resolução, 
têm o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data de publicação desta resolução, 
para protocolar na secretaria do CMIA e no Departamento de Convênios do Município de Araxá os documentos discrim-
inados no item 8.2 do Edital de Chamamento Público n.º 01/2021/CMIA, com a fi nalidade de promover sua habilitação 

para a celebração do pertinente instrumento de parceria, de acordo com os requisitos previstos no referido edital e no 
Decreto Municipal n.º 2.229/2016
Art. 4º- A formalização do instrumento jurídico referente ao repasse dos recursos do FUNDIPI ao projeto aprovado pelo 
CMIA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de regência.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 31 de março de 2021.

Sara Resende 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO nº. 021, de 31 de março de 2021.

Aprova e homologa o resultado fi nal da seleção de projetos apresentados pelas organizações da sociedade civil no 
âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 04/2021 aprovado pela Resolução nº 04, de 19 de janeiro de 2021, com 
a fi nalidade de celebrar instrumentos de parceria com a Administração Pública Municipal, mediante a aprovação do 
Conselho Municipal do Idoso de Araxá - CMIA.
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, especial-
mente no que dispõe a Lei municipal n.º 4.884/2006, de 28 de abril de 2006, que institui o Fundo Municipal dos Direitos 
e Proteção do Idoso;
CONSIDERANDO o parecer técnico apresentado pela Comissão de Seleção acerca dos projetos e respectivos planos 
de trabalho apresentados pelas organizações da sociedade civil para celebração de parcerias com a Administração 
Pública Municipal nos processos de seleção do Edital de Chamamento Público n.º 04/2021, aprovado pela Resolução 
nº 04/CMIA, de 19 de janeiro de 2021, parecer este aprovado pelo plenário realizado no dia 16 de março de 2021, em 
ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”. 
CONSIDERANDO a inexistência de recursos interpostos face ao resultado preliminar do presente certame, publicado 
pela RESOLUÇÃO nº. 017, de 16 de março de 2021.
CONSIDERANDO o disposto no item 7 do Edital de Chamamento Público n.º 04/2021/CMIA, que dispõe sobre o pro-
cedimento de julgamento das propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil, a publicação do resulta-
do preliminar e a aprovação e homologação do resultado fi nal do referido certame,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado e homologado o resultado fi nal no âmbito do processo de seleção aberto pelo Edital de Cham-
amento Público 04/2021/CMIA, aprovado pela Resolução n.º 04, de 19 de janeiro de 2021, passando-se a indicar a 
seguir o resultado fi nal da seleção para parceria com organização da sociedade civil proponente a seguir identifi cada:
A) Projeto Aprovado e Resultado Homologado

Instituição Projeto Valor Pontuação

Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo Manutenção dos Três Lares de Moradia 
dos Idosos

520.117,02 (quinhentos e vinte mil, cento 
e dezessete reais e dois centavos) 78,75

Art. 2º- O fi nanciamento do projeto selecionado estará condicionado à disponibilidade fi nanceira dos recursos em conta 
do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDIPI, conforme o que estabelecem as normas previstas 
na Lei Federal n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000, na Lei Federal n.º 13.019/2014, na Lei Municipal n.º 
4.884/2006 e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016. 
Art. 3º A organização da sociedade civil, cujo projeto foi aprovado, nos termos do artigo 1º desta resolução, têm o prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data de publicação desta resolução, para protoco-
lar na secretaria do CMIA e no Departamento de Convênios do Município de Araxá os documentos discriminados no 
item 8.2 do Edital de Chamamento Público n.º 04/2021/CMIA, com a fi nalidade de promover sua habilitação para a 
celebração do pertinente instrumento de parceria, de acordo com os requisitos previstos no referido edital e no Decreto 
Municipal n.º 2.229/2016
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Art. 4º- A formalização do instrumento jurídico referente ao repasse dos recursos do FUNDIPI ao projeto aprovado pelo 
CMIA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de regência.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 31 de março de 2021.

Sara Resende 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO nº. 022, de 31 de março de 2021.

Dispõe sobre o julgamento do recurso interposto pela organização da sociedade civil Recanto do Idoso de São Vicente 
de Paulo, face ao resultado preliminar do processo de seleção de projetos apresentados pelas organizações da so-
ciedade civil no âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 003/2021, aprovado pela Resolução n.º 003, de 19 de 
janeiro de 2021.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, 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, especialmente 
no que dispõe a Lei municipal n.º 4.884/2006, de 28 de abril de 2006, que institui o Fundo Municipal dos Direitos e 
Proteção do Idoso;
CONSIDERANDO o disposto no item 8.3 do Edital de Chamamento Público n.º 03/2021/CMIA, que dispõe sobre o 
procedimento de julgamento dos recursos administrativos interpostos face ao resultado preliminar no âmbito do Edital 
de Chamamento Público n.º 003/2021, aprovado pela Resolução n.º 003, de 19 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO a recomendação do parecer escrito apresentado pela Comissão de Seleção acerca do recurso 
administrativo interposto pela organização da sociedade civil Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo, face ao resul-
tado preliminar do processo de seleção de projetos aberto pelo Edital de Chamamento Público n.º 003/2021, publicado 
na Resolução n.º 003, de 19 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMIA acerca do julgamento do recurso administrativo interposto no 
âmbito do referido processo de seleção de projetos, em sessão extraordinária de 31 de março de 2021, via “Skype”, 
RESOLVE:
Art. 1º. Fica indeferido o recurso interposto pela organização da sociedade civil Recanto do Idoso de São Vicente de 
Paulo, face ao resultado preliminar do processo seletivo do Edital de Chamamento Público n.º 003/2021/CMIA.
Art. 2º- O parecer proferido pela Comissão de Seleção quanto à análise do recurso administrativo interposto, constitui 
o fundamento da decisão do plenário do Conselho, e está disponível na Secretaria Executiva do CMIA para consulta 
dos interessados. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 31 de março de 2021.

Sara Resende 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO nº. 023, de 31 de março de 2021.

Aprova e homologa o resultado fi nal da seleção de projetos apresentados pelas organizações da sociedade civil no 
âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 03/2021 aprovado pela Resolução nº 03, de 19 de janeiro de 2021, com 
a fi nalidade de celebrar instrumentos de parceria com a Administração Pública Municipal, mediante a aprovação do 
Conselho Municipal do Idoso de Araxá - CMIA.
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, especial-
mente no que dispõe a Lei municipal n.º 4.884/2006, de 28 de abril de 2006, que institui o Fundo Municipal dos Direitos 
e Proteção do Idoso;
CONSIDERANDO as deliberações do plenário do CMIA acerca do julgamento do recurso administrativo interposto no 
âmbito do referido processo de seleção de projetos, em sessão extraordinária realizada no dia 31 de março de 2021, 
em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”. 
CONSIDERANDO o indeferimento do recurso apresentado pelo Recanto do Idoso São Vicente de Paulo interposto 
face ao resultado preliminar do presente certame, publicado pela RESOLUÇÃO nº. 016, de 16 de março de 2021. 
CONSIDERANDO o disposto no item 7 do Edital de Chamamento Público n.º 04/2021/CMIA, que dispõe sobre o pro-
cedimento de julgamento das propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil, a publicação do resulta-
do preliminar e a aprovação e homologação do resultado fi nal do referido certame,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado e homologado o resultado fi nal no âmbito do processo de seleção aberto pelo Edital de Cham-
amento Público 03/2021/CMIA, aprovado pela Resolução n.º 03, de 19 de janeiro de 2021, passando-se a indicar a 
seguir o resultado fi nal da seleção para parceria com organização da sociedade civil proponente a seguir identifi cada:
A) Projeto Aprovado e Resultado Homologado

Instituição Projeto Valor Pontuação

Recando do Idoso São Vicente de Paula Acolhida da Melhor Idade 1.312.249,02 (um milhão, trezentos doze mil, duzentos 
e quarenta e nove reais e dois centavos) 83,8

Associação Lar Ebenezer Aconchego do Idoso 1.202.270,95 (um milhão, duzentos e dois mil, duzen-
tos e setenta reais, noventa e cinco centavos) 81,3

Art. 2º- Os fi nanciamentos dos projetos selecionados estarão condicionados à disponibilidade fi nanceira dos recursos 
em conta do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDIPI, conforme o que estabelecem as normas 
previstas na Lei Federal n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000, na Lei Federal n.º 13.019/2014, na Lei Munic-
ipal n.º 4.884/2006 e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016. 
Art. 3º As organizações da sociedade civil, cujo projetos foram aprovados, nos termos do artigo 1º desta resolução, têm 
o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data de publicação desta resolução, para 
protocolar na secretaria do CMIA e no Departamento de Convênios do Município de Araxá os documentos discrimi-
nados no item 8.2 do Edital de Chamamento Público n.º 03/2021/CMIA, com a fi nalidade de promover sua habilitação 
para a celebração do pertinente instrumento de parceria, de acordo com os requisitos previstos no referido edital e no 
Decreto Municipal n.º 2.229/2016
Art. 4º- A formalização do instrumento jurídico referente ao repasse dos recursos do FUNDIPI ao projeto aprovado pelo 
CMIA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de regência.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 31 de março de 2021.

Sara Resende 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO Nº. 24, de 31 de março de 2020.

Dispõe o Edital de convocação das organizações da sociedade civil de defesa, promoção e garantia dos Direitos da 
Pessoa Idosa, inscritas no Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG, para se reunirem em assembleia com a fi nali-
dade de eleger os representantes não-governamentais do órgão para o mandato do biênio 2021-2023. 
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de 
políticas públicas de atendimento e promoção dos Direitos da Pessoa Idosa no Município de Araxá;
Considerando as atribuições legais previstas na Lei Federal nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso, na Lei Federal n.º 
8.842/1994 - Política Nacional do Idoso, no Decreto Federal n.º 1.948/1996, que Regulamenta a Lei nº 8.842/1994, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, na Lei Municipal nº 3.492/999, que “Cria o Conselho Municipal do Idoso 
de Araxá e dá outras providências” e suas posteriores alterações em vigor, bem como o disposto no artigo 3º, § 2º, do 
Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso;
Considerando a deliberação da plenária do colegiado do Conselho Municipal do Idoso, em Reunião Extraordinária 
realizada no dia 31/03/2021, em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”. 
RESOLVE aprovar:

EDITAL DE CONVOVAÇÃO
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I

DA CONVOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Art. 1º - Ficam convocadas as organizações da sociedade civil de defesa, promoção e garantia dos direitos da pessoa 
idosa, inscritas no Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG para participarem de assembleia que terá como obje-
tivo a eleição das organizações da sociedade civil que comporão a representação não-governamental no Conselho 
Municipal do Idoso de Araxá para o próximo mandato do órgão colegiado - biênio 2021 – 2023, em conformidade com 
o que dispõe o art. 3º, II, da Lei Municipal nº 3.492/999, com redação alterada pela Lei Municipal n.º 7.269, de 20 de 
junho de 2018.
§2º. A assembleia será realizada aos 30 (trinta) dias, do mês de abril de 2021, de forma remota (online), através de 
plataformas digitais a serem apresentadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 2º - Instala-se a Comissão Especial para a condução de todos os trabalhos de preparação, organização e acom-
panhamento do processo de eleição das organizações da sociedade civil para composição da representação não-gov-

ernamental no CMIA, constituída em observância ao princípio da colegialidade e da paridade da representação gover-
namental e não-governamental.
§1º. Fica assim composta a Comissão Especial:
1- Layane Aparecida de Carvalho - representante governamental
2- Sara Resende - representante governamental
3- Thaís de Fátima dos Santos - representante não governamental
4- Juliana Gonçalves Machado e Silva - representante não governamental.
§2º. De acordo com o que estabelece o caput deste artigo, compete à Comissão Especial:
I – Cuidar das inscrições das organizações da sociedade civil e da homologação das mesmas, conforme o estabelecido 
neste edital de convocação, observando os respectivos prazos.
II – Divulgar na imprensa local e em outras mídias sociais o presente edital de convocação para fi ns de mobilização das 
organizações da sociedade civil aptas a participarem do processo eleitoral.
III – Providenciar toda a logística necessária para a realização do processo eleitoral.
IV – Conduzir todos os trabalhos necessários ao longo da realização da assembleia que elegerá os representantes da 
sociedade civil organizada no CMIA

Seção II
DA PARTICIPAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL NA ASSEMBLEIA DO CMIA
Art. 3º - Poderão participar da assembleia do CMIA as organizações da sociedade civil devidamente inscritas no Con-
selho Municipal do Idoso de Araxá e os movimentos sociais de defesa dos direitos da pessoa idosa com representação 
no município de Araxá.
§1º. Para efeito deste dispositivo, entende-se por:
I – participação simples: direito apenas a voz;
II – participação plena: direito a voz e voto.
§ 2º Terão direito a voz e voto na assembleia, em participação plena, as organizações da sociedade civil que estiverem 
inscritas no CMIA há pelo menos 01 (um) ano na data da publicação da presente resolução, e terão direito apenas a 
voz, em participação simples, as organizações da sociedade civil inscritas sem direito ao voto e os representantes de 
movimentos sociais de defesa dos direitos da pessoa idosa.
Art. 4º - Em conformidade com o que dispõe o art. 3º, II, da Lei Municipal nº 3.492/999, com redação alterada pela Lei 
Municipal n.º 7.269, de 20 de junho de 2018, poderão votar e pleitear uma vaga no Conselho Municipal do Idoso de 
Araxá, como representantes não-governamentais, as organizações da sociedade civil que estiverem inscritas no órgão 
há pelo menos um ano na data da publicação da presente resolução, e que tenham sede no município, de acordo 
com os requisitos exigidos pela Resolução nº 004/2017 de 05 de julho de 2017, do Conselho Municipal do Idoso de 
Araxá-MG.
Art. 5º - As organizações da sociedade civil habilitadas a votar e a ocupar uma cadeira no Conselho Municipal do Idoso 
– CMIA deverão se inscrever no processo eleitoral mediante ofício a ser dirigido à Presidência do órgão, indicando, no 
mesmo ato, dois delegados para representá-las na assembleia do CMIA, o qual será protocolado no Centro de Apoio 
aos Conselhos, situado à Rua Lázaro Ribeiro da Silva, nº105 – Centro, Araxá-MG, até às 17h do dia 26 de abril de 
2021.
Art. 6º- Em conformidade com o que dispõe o art. 3º, II, da Lei Municipal nº 3.492/999, com redação alterada pela Lei 
Municipal n.º 7.269, de 20 de junho de 2018, estão habilitadas a participar da assembleia do CMIA, com direito a voto 
e a pleitear uma vaga no Conselho, as seguintes organizações da sociedade civil:

1. Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá- AMPARA  
2. Associação de Assistência à Pessoa com Defi ciência de Araxá- FADA
3. Associação do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Clube de Araxá
4. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá
5. Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
6. Associação Lar Ebenezer
7. Associação Obras Sociais Augusto de Lima
8. Banco de Leitos e de Colchões do Rotary
9. Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de Araxá – CAMTA
10. Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário 
11. Fundação Cultural de Araxá
12. Fundação de Assistência à Mulher de Araxá – FAMA
13. Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social - Iateesas
14. Instituto Consciência e Ação
15. Instituto das Artes e Movimento - Movart 
16. Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo 
17. Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo 
18. Serviço de Obras Sociais - SOS

Art. 7º - A Comissão Especial se reunirá, após o término do prazo de inscrições referido no artigo 5º, para homologar as 
candidaturas das organizações da sociedade civil inscritas e aptas a participar do processo eleitoral como votantes e 
postulantes das vagas não-governamentais no CMIA, publicando, em seguida, resolução homologatória das inscrições 
deferidas.  

Seção III
DO PROCESSO ELEITORAL E DA POSSE DOS ELEITOS

Art. 8º- A eleição dos membros do Conselho Municipal do Idoso, representantes não-governamentais dar-se-á por voto 
aberto das organizações da sociedade civil reunidas em assembleia, podendo cada uma inscrever dois delegados que 
a representem no processo de votação, e cada um deles poderá votar em até seis organizações dentre aquelas que 
estiverem postulando uma vaga no CMIA.
§ 1º- A Mesa da assembleia de eleição das organizações da sociedade civil será presidida por um membro não-gover-
namental do Conselho Municipal do Idoso, escolhido dentre os indicados para compor a Comissão Especial a que se 
refere o artigo 2º desta Resolução, e de igual maneira serão indicados pela presidência da Comissão um secretário e 
dois fi scais escrutinadores dentre os participantes da assembleia.
§ 2º- Cada delegado inscrito se dirigirá à Mesa presidida pela Comissão Eleitoral, onde a participação se dará através 
de sua apresentação pelas câmeras de vídeo da plataforma digital, confi rmando assim sua presença, e apontará seus 
votos na lista de votação em até seis organizações da sociedade civil dentre aquelas inscritas no processo eleitoral. 
Art. 9º- O quórum para realização da assembleia de eleição das organizações da sociedade civil para comporem o 
CMIA, em primeira convocação, será de ½ (metade) de representantes das entidades arroladas no edital de convo-
cação, e, em segunda convocação, será de 1/3 (um terço) dos representantes de entidades.
Art. 10 - Após a segunda convocação, não havendo o número mínimo de 1/3 (um terço) dos representantes, o Presi-
dente do Conselho Municipal do Conselho do Idoso encerrará os trabalhos, com o registro em ata da falta de quórum, 
devendo reiniciar o processo com a publicação de nova convocação da assembleia.
Art. 11 - Serão consideradas eleitas e com direito a preencher as seis vagas da representação não-governamental as 
organizações da sociedade civil que obtiverem o maior número de votos dos delegados representantes das entidades 
participantes da eleição. 
Parágrafo único.  Após a proclamação do resultado, cada organização da sociedade civil eleita na assembleia indicará 
dentre seus membros um titular e um suplente, os quais representarão a mesma no Conselho Municipal do Idoso 
durante o mandato do biênio 2021-2023.
Art. 12 - O resultado da eleição deverá ser lavrado em ata, onde constará o nome das organizações da sociedade civil 
eleitas.
Parágrafo Único. O documento de que cuida o caput deste artigo deverá ser encaminhado mediante ofício ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, o qual nomeará, por decreto, as organizações eleitas, e em seguida dará posse aos 
representantes titular e suplente das mesmas no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da promulgação e publicação 
em resolução do resultado da eleição realizada na Assembleia, em conformidade com o artigo 3º, Parágrafo Único, da 
Lei Municipal nº 3.492/999. 

CAPÍTULO II
DIPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - O Ministério Público Estadual será convidado a fi scalizar o processo eleitoral de que trata esta Resolução e 
seu representante será convidado a tomar assento na Mesa da Assembleia.
Art. 14 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Comissão Especial designada.
Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 31 de março de 2021.

Sara Resende 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Pregão Presencial 
08.001/2016. O IPREMA e a empresa CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - EPP, fi rmam adi-

tamento do contrato celebrado em 14/06/2016, prorrogando o vencimento para 31/05/2021, com a alteração do valor 
global contratado. Sr. Rogério Farah – Superintendente - Instituto de Previdência Municipal de Araxá MG - 24/02/2021.


