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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 384 Sexta, 11 junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Tomada de Preço 02.008/2021. Processo 126.  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 construção de praça na rua Thomas de Lima no Bairro Novo Horizonte - Araxá/MG.  
A sessão para entrega dos envelopes de documentação e propostas de preços dar-se-á no dia 30/06/2021 às 09:00. 
Edital disponível nos sites: www.araxa.mg.gov.br no dia 14/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens 
Magela Silva, Prefeito Municipal, 09/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.096/2021. Processo 124.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais médico hospitalares e descartáveis para serem utilizados 
nos atendimentos aos pacientes usuários do SUS na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, através da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 14/06/2021 à partir das 17:00 
horas até 24/06/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 
24/06/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 14/06/2021. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 09/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.097/2021. Processo 125.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e prestação 
de serviços de mão de obra mecânica, para manutenção do veículo Citroen Jumper 2.3 ano 2014, placa PWN-1223, 
que atende os serviços da Vigilância Ambiental através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araxá-MG. 
Acolhimento das propostas 14/06/2021 à partir das 17:00 horas até 24/06/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 24/06/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.
com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 14/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 09/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.098/2021. Processo 127.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de roupas e enxovais hospitalares para uso dos profi ssionais da saúde, 
no atendimento à população usuária do SUS nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Unidade de Pronto Atendi-
mento 24 horas (UPA) do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 14/06/2021 à partir das 17:00 horas até 
24/06/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 24/06/2021 
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 no dia 14/06/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 09/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.100/2021. Processo 129.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e prestações 
de serviços de mão de obra mecânica, para manutenção do veículo Pegeout / BRevescap AMBSR ano 2015/2016, 
placa PYB-5173, que atende o transporte de usuários do SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 14/06/2021 à partir das 09:00 horas até 25/06/2021 às 09:00 horas; Abertura 
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 25/06/2021 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 nos sites: 
w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 14/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 09/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.101/2021. Processo 130.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e prestações de 
serviços de mão de obra mecânica, para manutenção corretiva do caminhão IVECO TECTOR 170E 21 ano 2018/2019, 
que atende aos serviços da coleta seletiva, através da Secretaria Municipal Serviços Urbanos do Município de Araxá-
MG. Acolhimento das propostas 14/06/2021 à partir das 14:00 horas até 25/06/2021 às 14:00 horas; Abertura das 
Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 25/06/2021 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 no dia 14/06/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 09/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.099/2021. Processo 128.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenci-
amento eletrônico de frota veicular do Município de Araxá-MG através de locação, implantação, manutenção e moni-
toramento remoto GPS e GSM (GPRS/SMS), compreendendo fornecimento e instalação de equipamentos a título de 
comodato, conforme detalhado no termo de referência anexo I do Edital. Acolhimento das propostas 14/06/2021 à partir 
das 17:00 horas até 28/06/2021 às 9:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de 
preços dia 28/06/2021 às 9:00 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 no dia 14/06/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 09/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.045/2021. Processo 57. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Erica Maria Geraldo Furlan, valor global, valor global: R$ 216,75; Innovare Industria e Comércio 
de Peças Plásticas EIRELI, valor global: R$ 1.508,70; JR Lacerda Material Médico Hospitalar EIRELI, valor global: R$ 
165.574,30; Lifetec Hospitalar LTDA, valor global: R$ 614.293,70; MMH Med Comércio de Produtos Hospitalares LTDA 
ME, valor global: R$ 13.404,96, fi rmam a aquisição de materiais hospitalares descartáveis e álcool para atender as 
unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG no enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Covid - 19. 
Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 26/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.065/2021. Processo 82. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Strada Veículos e Peças LTDA, valor global: R$ 97.900,00, fi rmam a aquisição de veículo 0 km 
tipo furgão, com refrigeração no compartimento e carga, para atender no transporte de vacina, em atendimento ao 
plano de contigência Municipal de vacinação contra a COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/
MG. Vencimento: 31/10/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 31/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.007/2020. Processo 215. Extrato de Contrato. O Mu-
nicípio de Araxá e Strada Veículos e Peças LTDA, valor global: R$ 97.900,00, fi rmam a aquisição de veículo 0 km tipo 
furgão, com refrigeração no compartimento e carga, para atender no transporte de vacina, em atendimento ao plano 
de contigência Municipal de vacinação contra a COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG. 
Vencimento: 31/10/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 31/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.060/2021. Processo 75. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e MZ Construção e Administração de Obras LTDA, valor global: R$ 223.000,00; fi rmam a con-
tratação de empresa especializada, incluindo material, mão de obra e insumos necessários para execução de ensaios 
de laboratório e controle tecnológico de solos, concretos, asfalto e sondagem a percussão para obras contratadas pelo 
Município de Araxá/MG. Prazo de execução: 12 meses. Prazo de vigência: 19/08/2022. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 19/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.042/2021. Processo 51. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e José Roberto Chaves 71884637604, valor global: R$ 32.160,00; fi rmam a contratação de em-
presa para a prestação de serviços de limpeza e manutenção da piscina do Centro Esportivo Álvaro Maneira, através 
da Secretaria Municipal Esportes de Araxá/MG. Vencendo em 24/05/2022. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
24/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.053/2021. Processo 67. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Concreara – Concretos e Argamassas LTDA, valor global: R$ 83.000,00; fi rmam a aquisição de 
concreto estrutural usinado bombeado auto adensável, FCK 30 MPA para a confecção de pontes nas estradas vicinais 
do Município de Araxá-MG através Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Vencendo em 21/05/2021. Rubens 

Magela Silva, Prefeito Municipal, 24/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.075/2021. Processo 96. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Nutriminas Comercio de Nutrições Diéteticas e Materiais Hospitalares LTDA EPP, valor global: R$ 
17.035,432; fi rmam a aquisição de medicamento rituximabe – mabthera para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araxá, em cumprimento a ordem judicial. Vencendo em 31/12/2021. Rubens Magela Silva, 
Prefeito Municipal, 01/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.079/2021. Processo 100. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Márcio Ferreira & CIA LTDA ME, valor global: R$ 27.144,00; fi rmam a aquisição de água mineral 
em copo de 200ml para atender diversos setores da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Vencendo em 31/12/2021. 
Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 01/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.068/2021. Processo 85. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Antônio Farid Comércio e Importação LTDA EPP, valor global: R$ 3.480,00; aquisição de mel-
horador em pó, para a fabricação de pães na Padaria Municipal da Prefeitura de Araxá-MG. Vencendo em 31/12/2021. 
Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 01/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.007/2020. Processo 215. Extrato de Contrato. O Mu-
nicípio de Araxá e Vecol Terraplanagem e Pavimentação LTDA, valor global: R$ 4.064.297,33; fi rmam a contratação da 
empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para a pavimentação 
asfáltica dos pátios da empresa MacCain no Município de Araxá/MG. Prazo de Execução: 5 meses; Prazo de Vigência: 
21/01/2022. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 21/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Ata de Registro de Preços. Pregão Eletrônico 
09.072/2021. Processo 92. O Município de Araxá e Unimed Araxá Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, valor glob-
al: R$ 1.325.000,00; fi rmam a contratação de empresa para realização de exames de alta complexidade (tomografi as e 
ressonâncias magnéticas) para atender a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas Alzira Rodrigues Duarte do 
Município de Araxá/MG. Vencimento: 25/05/2022. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 25/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.002/2021. Processo 02 - Extrato de termo adi-
tivo. Retifi ca-se o nome e número do processo. Onde lê: Tomada de Preço 02.005/2021. Processo 40. Leia-se: 
Pregão Eletrônico 09.002/2021. Processo: 02. O Município de Araxá e Bonoboi Alimentos EIRELI EPP, fi rmam termo 
aditivo reajustando o item 2 – bacon passando o preço de R$20,00 para R$26,87; item 03 - Carne bovina moída ou 
pedaço, acém, de R$ 16,60 para R$ 21,58; item 04 - Carne bovina sendo paleta, acém ou músculo. Moída ou em 
pedaços de R$ 16,60 para R$ 21,58; item 6 - Carne suína, pernil sem osso picado em forma de cubo de R$ 14,80 
para R$ 20,20; item 7 – Filé de peito de frango, desossado de R$ 9,10 para R$ 12,00; item 9 – linguiça tipo toscana 
de R$ 10,60 para R$ 12,74; Salsicha tipo hot dog de R$ 6,00 para R$ 7,52. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 
20/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.001/2021. Processo 01 - Extrato de termo aditi-
vo. O Município de Araxá e Antônio Farid Comércio e Importação LTDA EPP, fi rmam termo aditivo reajustando o item 28 
– café em pó, torrado e moído, 100% café passando o preço de R$4,10 para R$6,97. Rubens Magela Silva – Prefeito 
Municipal 28/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.021/2021 – Processo 22/2016. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Pedroso & Filhos, fi rmam aditamento de contrato celebrado 15/03/2021, com prazo de 
vigência em 15/09/2021 e prazo de execução em 15/07/2021, e acréscimo de 29,90% nas quantidades contratadas. 
Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 14/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.045/2018 – Processo 57/2018. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Serquip Tratamento de Resíduos MG LTDA, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
18/05/2018, com prazo de vigência em 18/05/2022 e consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 04/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 09.011/2020 – Processo 59/2020. Extrato de 
Termo Aditivo. O Município de Araxá e Oi S/A, Em Recuperação Judicial, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
14/05/2021, com prazo de vigência em 25/05/2022 e consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 04/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 09.001/2018 – Processo 01/2018. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Antônio Farid Comércio e Importação LTDA EPP, fi rmam aditamento de contrato cele-
brado 25/01/2018, com prazo de vigência em 25/01/2022 e acréscimo de 25% ao valor contratado. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 05/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.003/2020 – Processo 111/2020. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Melhoramentos Dom Bosco S/A, fi rmam aditamento de contrato celebrado 26/08/2020, 
com prazo de vigência em 17/06/2022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 26/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.005/2019 – Processo 70/2019. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e Soraia Menezes Maciel Bindes, fi rmam aditamento de contrato celebrado 20/05/2019, com 
prazo de vigência em 20/05/2022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 19/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.015/2017 – Processo 114/2017. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e Jaime Sanchez Rozo, fi rmam aditamento de contrato celebrado 11/05/2021, com prazo de 
vigência em 31/05/2022. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 11/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico – Processo 73. Fica classifi cado como fracassado 
o processo licitatório em epígrafe. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 14/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 302   -   DE 21 DE MAIO DE 2021
Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com 
o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de 
junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado ao servidor MÁRCIO LUCIANO RUFINO, para o exercício da função de Encarregado de 
Serviços de Coordenação do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 308   -   DE 26 DE MAIO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com 
o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de 
junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora JAQUELINE ABADIA LEMOS RODRIGUES, para o exercício da função de En-
carregada de Serviços de Coordenação do Centro de Atendimento a Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de 
Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de março de 2021.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 328   -   DE 01 DE JUNHO DE 2021

Designa para função gratifi cada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com 
o anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de 
junho de 1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a servidora GRAZIELA MARINHO CAPUCHINHO, para o exercício da função de Encarregada 
de Serviços de Coordenação do Serviço de Enfermagem da UPA da Secretaria 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 329   -   DE 01 DE JUNHO DE 2021

Designa competência para atos que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e, considerando o disposto na alínea 
“a”, parágrafo único, do art. 67, da Lei Orgânica do Município de Araxá, DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o artigo 5º do Decreto Municipal nº 077 de 20 de janeiro de 2021, passando a ter a seguinte 
redação:
“Art. 5º - Fica autorizado à Assessora de Tributação e Arrecadação – Nível 2, JAQUELINE PIRES MOREIRA, lotada na 
Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, assinar no campo “Autorização de Pagamento” constante 
nas notas de empenho, nas notas de liquidação de empenhos e nas ordens de pagamento relativas aos repasses 
extra-orçamentários da Prefeitura Municipal de Araxá”.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 317 de 28 de maio de 2021.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26 de abril de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 330   -   DE 07 DE JUNHO DE 2021

Decreta luto ofi cial.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o falecimento neste dia 07 de junho de 2021 do cidadão araxaense Padre Gil Eduardo Araújo;
CONSIDERANDO que o falecido é fi lho ilustre de nosso Município de Araxá;
CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade araxaense no decorrer de sua vida como cidadão 
e líder religioso;
CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade araxaense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade 
que emerge pela perda de um cidadão exemplar;
CONSIDERANDO fi nalmente, que é dever do Poder Público araxaense render justas homenagens àqueles que com 
seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem estar da coletividade.
Art. 1º. Fica decretado luto ofi cial no Município de Araxá, os dias 07, 08 e 09 de junho de 2021, em sinal de pesar pelo 
falecimento do cidadão araxaense Padre Gil Eduardo Araújo.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 331   -   DE 07 DE JUNHO DE 2021

Nomeia membros para comporem a Equipe Gestora do Fundo Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
6.599/2014, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para comporem a Equipe Gestora do Fundo Municipal de Políticas 
Sobre Álcool e Outras Drogas:
a) Gestor: ANTÔNIA MASSAD MARQUES BORGES, portadora do RG nº M-3.140.906 e inscrita no CPF sob o nº 
487.733.106-97;
b) Coordenador: JOÃO HENRIQUE BORGES BENTO, portador do RG nº MG-15.478.875 e inscrito no CPF sob o nº 
094.970.086-00;
c) Tesoureiro: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA, portadora do RG nº MG-7.202.195 e inscrita no CPF sob o nº 
870.434.676-91.
Art. 2º. Ficam designados para, em conjunto, movimentarem as contas correntes mantidas pelo Fundo Municipal de 
Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas, CNPJ nº 41.150.042/0001-96, a Secretária Municipal de Ação Social, Sra. 
CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA, CPF nº 870.434.676-91; e, a Sra. ANTONIA APARECIDA MASSAD MARQUES 
BORGES, CPF nº 487.733.106-97 que no exercício da presente delegação, poderão realizar as seguintes atribuições:
a) Emitir cheques;
b) Abrir contas;
c) Receber, passar recibo e dar quitação;
d) Solicitar saldos e extratos;
e) Requisitar talonários de cheques;
f) Autorizar débito em conta relativo a operações;
g) Retirar cheques devolvidos;
h) Endossar cheques;
i) Sustar/contra-ordenar cheques;
j) Cancelar cheques;
k) Baixar cheques;
l) Efetuar resgates/aplicações fi nanceiras;
m) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
n) Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
o) Efetuar transferências por meio eletrônico;
p) Consultar contas/aplicações programa repasse recursos federais;
q) Liberar arquivos de pagamentos;
r) Solicitar saldos/extratos de investimentos;
s) Emitir comprovantes;
t) Efetuar transferências para mesma titularidade;
u) Encerrar contas de depósitos;
v) Consultar obrigações de débito.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 333   -   DE 09 DE JUNHO DE 2021

Prorroga o prazo de vigência do Decreto Municipal n° 314, de 28/05/2021 e determina novas medidas para o enfrenta-
mento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, visando a proteção da vida 
e da saúde do cidadão araxaense, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, c/c 
inciso II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo enten-
dimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o Novo Coronavírus 
(COVID-19), como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder Público Municipal com o 
objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação 
do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 036, de 06 de janeiro de 2021 que declara o estado de calamidade pública, 
para todos os fi ns de direito, no Município de Araxá, em razão dos impactos socioeconômicos e fi nanceiros decorrentes 
da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), com efeitos até 30 de junho de 2021;
CONSIDERANDO o registro do aumento do número de casos positivos nos últimos dias, bem como a taxa de ocu-
pação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a contratação de profi ssionais para atuarem 
nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a compra de medicamentos que integram o 

kit intubação (analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares) para o tratamento dos pacientes acometidos 
pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de leitos para assegurar atendimentos a pacientes com outras doenças graves e 
com risco de morte;
CONSIDERANDO que a Deliberação COVID-19 Nº 17 DE 22/03/2020 normatizou em âmbito estadual a prestação de 
serviço de transporte público de passageiros com a fi nalidade de assegurar a higienização e cuidados para prevenção, 
enfrentamento e contingenciamento da pandemia Coronavírus COVID-19.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam prorrogadas as medidas adotadas pelo Decreto Municipal n° 314 pelos próximos 10 dias, iniciando a 
partir de 10 de junho de 2021, sendo acrescidas novas medidas que visam conter a propagação do Novo Coronavírus 
(COVID-19).
Art. 2°. Os cultos religiosos poderão funcionar diariamente até 20h, obedecendo a lotação máxima de 30% (trinta por 
cento) da capacidade da estrutura da entidade e ao protocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária.
Art. 3°.  As padarias poderão funcionar até 20h com atendimento aos clientes no local, mediante distribuição de senha 
de forma a permitir o acesso ao interior do estabelecimento de, no máximo, 05 (cinco) pessoa por vez; fi ca proibido o 
consumo de alimentos e de bebidas no local, independente do horário; e após às 20h poderão funcionar com venda 
remota (delivery); 
Art. 4º. Fica proibida a organização e realização de excursões com fi nalidade de lazer e turismo, permitida, excepcio-
nalmente, as excursões para aquisição de mercadorias com a fi nalidade de abastecer o comércio popular araxaense, 
fi cando a ocupação dos ônibus limitada a 50% da capacidade e obedecendo ao protocolo de biossegurança que de-
verá ser apresentado com antecedência mínima de 72 horas à Vigilância Sanitária para aprovação.
Art. 5°. Fica determinado, em relação aos serviços de transporte público coletivo de passageiros, que a lotação do 
serviço não excederá a capacidade de passageiros sentados, devendo observar as seguintes práticas sanitárias:
I. Realização de limpeza minuciosa diária dos veículos e, a cada turno, das superfícies e pontos de contato com as 
mãos dos usuários, com utilização de produtos de assepsia que impeçam a propagação do vírus;
II. Higienização do sistema de ar-condicionado, caso haja;
III. Manutenção, quando possível, de janelas destravadas e abertas de modo a possibilitar a plena circulação de ar;
IV. Fixação, em local visível aos passageiros, de informações sanitárias sobre higienização e cuidados para prevenção, 
enfrentamento e contingenciamento da pandemia de COVID-19;
V. Utilização obrigatória de máscaras no transporte coletivo de passageiros pelos respectivos funcionários e pelos 
usuários;
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Segurança Pública poderá instituir horário diferenciado para o serviço de 
transporte coletivo sob sua competência durante o estado de calamidade pública, observadas as limitações de lotação 
de que trata este artigo.
Art. 6°. Permanece obrigatório o preenchimento de cadastro, adesão e cumprimento do Termo de Responsabilidade 
Sanitária COVID-19, disponível no sítio da Prefeitura Municipal de Araxá, devendo ser preenchido pelo interessado, 
impresso e afi xado na entrada do estabelecimento, em local visível ao público juntamente com o informativo contendo 
o número máximo de pessoas que podem entrar/permanecer simultaneamente no local, incluindo neste número os 
proprietários e os colaboradores, em conformidade com o Decreto n° 314, de 28/05/2021, sob risco de sofrer as pena-
lidades previstas na lei;
Art. 7º. As medidas e datas estabelecidas neste decreto poderão ser alteradas ou revogadas em decorrência da 
evolução, melhora ou agravamento da pandemia no âmbito municipal.
Art. 8º. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator ao pagamento de multa por deixar de executar, 
difi cultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua 
disseminação, à preservação e à manutenção da saúde, de que tratam as Leis Municipais n.º 2.547/1992 (Código de 
Posturas Municipal) e n° 7.512/2021, bem como interdição do estabelecimento por 15 dias, sem prejuízo de eventual 
responsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 10 de junho de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.543   -   DE 10 DE JUNHO DE 2021

Altera a redação do artigo 49, do Código Tributário Municipal, Lei nº 3.983, de 18 de dezembro de 2.001, em função das 
alterações do local do recolhimento do ISSQN promovidas pela Lei Complementar Federal nº 175, de 23 de setembro 
de 2020, sendo que o artigo 49 foi alterado pela Lei nº 7.192, de 27 de julho de 2017 e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - O artigo 49, do Código Tributário Municipal, Lei n° 3.983, de 18 de dezembro de 2.001, alterado pela Lei nº 
7.192, de 27 de julho de 2.017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.  49 – O serviço considera-se prestado e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicilio do prestador, exceto nas seguintes 
hipóteses, quando será devido no local:
(...)
XXI – do domicílio do tomador dos serviços descritos nos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da Lista de Serviços anexa desta 
Lei.
XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito 
ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da Lista de Serviços anexa desta Lei.
XXIII – do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09 da Lista de Serviços anexa desta Lei. ”
(...)
§ 4º Revogado
(...)
§ 7º.  Ressalvadas as exceções e especifi cações estabelecidas nos §§ 8º a 14 deste artigo, considera-se tomador dos 
serviços referidos nos incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio 
jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o 
serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, fi lial, agência, posto de atendi-
mento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
§ 8º. No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da 
lista de serviços anexa a esta Lei, o tomador do serviço é a pessoa física benefi ciária vinculada à operadora por meio 
de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.
§ 9º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do 
titular para fi ns do disposto no § 8º deste artigo.
§ 10. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 
da lista de serviços anexa a esta Lei, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congê-
neres, o tomador é o primeiro titular do cartão.
§ 11. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no 
subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei, relativas às transferências realizadas por meio de cartão de crédito 
ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:
I - bandeiras;
II - credenciadoras; ou
III - emissoras de cartões de crédito e débito.
§ 12. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e 
gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei, o tomador 
é o cotista.
§ 13. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado.
§ 14. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a 
unidade benefi ciária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o 
tomador é o benefi ciário do serviço no País. ”
Art. 2º- As pessoas referidas nos incisos II ou III do § 11, do artigo 49 desta Lei, serão responsáveis pelo recolhimento 
do imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do mesmo parágrafo, do artigo 49 desta Lei, em decorrência 
dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços anexa a Lei Nº 3.983, de 18/12/2001 (Código 
Tributário Municipal), alterada pela Lei nº 7.192 de 27/07/2017. .”
Parágrafo Único - É vedada a atribuição, a terceira pessoa, de responsabilidade pelo crédito tributário relativo aos 
serviços referidos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à Lei n° 3.983 (Código 
Tributário Municipal), de 18 de dezembro de 2.001, alterada pela Lei nº 7.192, de 27 de julho de 2017.
Art. 3º - Ressalvadas as hipóteses previstas na Lei n° 3.983 (Código Tributário Municipal), de 18 de dezembro de 2.001, 
alterada pela Lei nº 7.192, de 27 de julho de 2017, é vedada ao município de Araxá, a imposição a contribuintes não 
estabelecidos em seu território de qualquer outra obrigação acessória com relação aos serviços referidos nos incisos 
XXI, XXII e XXIII, do artigo 49 da referida Lei, inclusive a exigência de inscrição no cadastro municipal ou de licenças 
e alvarás de abertura de estabelecimentos.
Art. 4º - Ficam dispensadas as emissões das notas fi scais de prestação de serviços, para os serviços descritos nos 
subitens 15.01 e 15.09, da lista de serviço anexa à Lei n° 3.983 (Código Tributário Municipal), de 18 de dezembro de 
2.001, alterada pela Lei nº 7.192, de 27 de julho de 2017.
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Art. 5º- Para os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à Lei n° 
3.983 (Código Tributário Municipal), de 18 de dezembro de 2.001, alterada pela Lei nº 7.192, de 27 de julho de 2017 
aplicam-se as demais disposições da Lei Complementar Federal 175, de 23 de setembro de 2020, bem como as reg-
ulamentações do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA).
Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.544   -   DE 10 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, no que tange à classifi cação de atividade de baixo 
risco no âmbito do Município de Araxá, para efeitos das disposições contidas na Lei Federal 13.874, de 20 de setembro 
de 2019 (Lei da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica).
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores João Bosco Júnior, Raphael Rios e Wellington Alves 
Martins, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. A presente Lei estabelece, no âmbito dos órgãos e entidades do Município de Araxá, de competência sanitária, 
ambiental, fazendária, uso e ocupação do solo, posturas, transporte e por todos aqueles envolvidos no processo de 
registro, alteração, baixa e licenciamento mercantil as condições de classifi cação das atividades econômicas para 
efeitos das disposições contidas na Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração de 
Direitos de Liberdade Econômica, em especial para fi ns da dispensa de exigência de atos públicos de liberação para 
operação ou funcionamento de atividade econômica. 
§ 1°. Para fi ns de padronização de redação, esta Lei incorpora a mesma denominação para classifi cação de risco 
presente nas normativas federais e nas resoluções do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplifi cação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, da seguinte forma:
I – Nível de risco I – “baixo risco A”, assim considerado o risco leve, irrelevante ou inexistente. A classifi cação de ativi-
dades para os fi ns do art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, cujo efeito específi co e exclusivo 
é dispensar a necessidade de todos os atos públicos municipais de liberação da atividade econômica para plena e 
contínua operação e funcionamento do estabelecimento, não comportando vistoria para o exercício contínuo e regular 
da atividade, estando tão somente sujeitas à fi scalização de devido enquadramento posterior nos termos do art. 3º, § 
2º da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019.
II – Nível de risco II – “baixo risco B” ou risco moderado. A classifi cação de atividades cujo grau de risco não seja con-
siderado alto e que não se enquadrem no conceito de nível de risco I, disposto no inciso I deste parágrafo, cujo efeito 
é permitir, automaticamente após o ato do registro, a emissão de licenças, alvarás e similares de caráter provisório, de 
competência do Município, para início da operação do estabelecimento, comportando vistoria posterior para o exercício 
contínuo e regular da atividade, conforme previsto no art. 7º, caput, da Lei Complementar 123, de 14 de novembro de 
2006, e no art. 6º, caput, da Lei 11.598, de 03 de dezembro de 2007; e
III – Nível de risco III – “alto risco”. Aquelas assim defi nidas por outras resoluções do CGSIM e pelos respectivos en-
tes competentes, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção 
contra incêndios, exigindo vistoria prévia para início da operação do estabelecimento, e comportando vistoria posterior 
para o exercício contínuo e regular da atividade.
§ 2°. O uso ou não dos termos do caput, conforme suas disposições, pelo CGSIM ou por qualquer órgão da Adminis-
tração, não altera o efeito específi co para os quais eles foram defi nidos originariamente.
§ 3°. A fi scalização do exercício do direito de que trata o inciso I do caput deste artigo será realizada posteriormente, 
de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente.
Art. 2°. A atividade econômica quando exercida na zona urbana, somente será qualifi cada como de nível de risco I 
quando:
I – executada em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinações do zoneamento ur-
bano aplicável, incluindo a legislação municipal ou, nos termos do art. 7º da Lei Complementar 123, quando instaladas 
em área ou edifi cação desprovidas de regulação fundiária, imobiliária e edilícia, inclusive habite-se; ou
II – exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele:
a) exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação 
de pessoas; ou
b) em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para a sua oper-
ação.
§ 1º. Consideram-se também de nível de risco I, para os fi ns do caput, todas as demais atividades econômicas que, 
independentemente de sua natureza, forem assim classifi cadas pelos próprios órgãos responsáveis pela emissão do 
respectivo ato público de liberação.
§ 2º. Caso o licenciamento da atividade a que se refere o caput for de competência de outro ente federativo, somente 
será qualifi cada como de nível de risco I quando forem assim classifi cadas pelos próprios órgãos responsáveis pela 
emissão do respectivo ato público de liberação de licenças e autorizações de funcionamento.
§ 3º. Inexistindo a defi nição das atividades de nível de risco I, conforme previsão constante do art. 3º, § 1º , inciso II, da 
Lei 13.874, terão vigência as disposições na Resolução do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplifi cação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios nº 51, de 11 de junho de 2019.
Art. 3º. Os empreendedores deverão, no ato do registro de suas atividades econômicas, indicar previamente o CNAE 
de sua atividade econômica principal, constante do Anexo I da Resolução nº 51, do Comitê para Gestão da Rede Na-
cional para Simplifi cação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, bem como observar as orientações e 
recomendações dos órgãos licenciadores a fi m de que seu empreendimento seja classifi cado adequadamente quanto 
ao risco.
Parágrafo Único. A dispensa dos atos públicos de liberação não exime o cumprimento das normas necessárias ao 
exercício das atividades.
Art. 4º. Para fi ns de segurança sanitária e ambiental, o Poder Executivo poderá, através de ato próprio, qualifi car as 
atividades econômicas como de nível de risco I; dispensá-las de licenciamento no âmbito municipal; ou, adotar a qual-
ifi cação do Anexo I da Resolução nº 51, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplifi cação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios.
Art. 5°. O disposto nesta Lei não dispensa a necessidade de licenciamento, quando assim requerido por força de Lei, 
em razão de competência exclusiva da União ou do Estado de Minas Gerais.
Art. 6°. Caberá ao Executivo Municipal a criação de uma Comissão Interna de Desburocratização, com grupos setoriais 
de trabalho, tendo os seguintes objetivos: 
I – identifi car, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas ou 
exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes;
II – sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia na pasta;
III – atuar para que o previsto e aprovado nesta Lei seja cumprido pelos setores competentes do Executivo Municipal, 
ajustando os processos internos com vistas a desburocratizar e simplifi car a vida do cidadão.
§ 1º. A Comissão Interna de Desburocratização do Executivo Municipal terá como órgãos-membros:
a) Secretaria de Governo;
b) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;
c) Secretaria de Fazenda;
d) Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá;
e) Outros órgãos e setores que a Administração Municipal considerar pertinentes.
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa dias) a partir da data de sua publicação. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.545   -   DE 10 DE JUNHO DE 2021

Altera disposições da Lei Municipal n.º 4.292/2003 e da Lei Municipal n.º 4.875/2006 e da outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o anexo 03 da Lei Municipal n.º 4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, passando a vigorar da forma constante do anexo da presente lei.
Art. 2º. Fica alterada a redação do artigo 16 da Lei Municipal n.º 4.875, de 12 de abril de 2006, Lei de Parcelamento do 
Solo Urbano, passando a vigorar da forma constante dos anexos da presente lei.
Art. 16. Os lotes de terreno, conforme a área de urbanização em que se situem, terão área e testada mínimas segundo 
os padrões estabelecidos a seguir:
I. Área de Consolidação Urbana (ACU) e Área de Expansão Urbana (AEU)
a) Loteamentos e desmembramentos na Zona Comercial 1 (ZC1), Corredor Comercial 1 (CC1), Zona Comercial 2 
(ZC2), Corredor Comercial 2 (CC2), Zona Comercial 3 (ZC3), Corredor Comercial 3 (CC3), Zona Comercial 4 (ZC4), 
Corredor Comercial 4 (CC4), Zonas dos Micro-Distritos Industriais (ZMDI), Zonas Residencial 1(ZR1) e na Zona Res-
idencial 2 (ZR2):
- Área mínima = 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
- Testada mínima = 12,00 m (doze metros);
b) Loteamentos nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS):
- Área mínima = 200,00 m² (duzentos metros quadrados);
- Testada mínima = 10,00 m (doze metros);
c) Loteamentos Fechados de Interesse Social na Zona Residencial 2 (ZR2) e nas Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS):
- Área mínima = 1.080,00 m² (um mil e oitenta metros quadrados);
- Área máxima = 10.000,00 m² (dez mil metros quadrados);
- Testada mínima = 12,00 m (doze metros);
II. Área de Urbanização Restrita (AUR)
a) Zona de Consolidação da Atividade Turística (ZCAT):
- Área mínima = 3.000,00 m² (três mil metros quadrados);
- Testada mínima = 30,00 m (trinta metros);
b) Loteamento e desmembramentos na Zona do Distrito Industrial (ZODI) e Zona de Expansão do Distrito Industrial 
(ZEDI)
- Área mínima = 1.800,00 m² (um mil e oitocentos metros quadrados);
- Testada mínima = 20,00 m (vinte metros);
c) Zona de Atividade Minerária Industrial (ZAMI) e Zona do Polo Industrial (ZPI)
- Área mínima = a critério do IPDSA;

- Testada mínima = a critério do IPDSA;
- Área mínima = 20.000m² (vinte mil metros quadrados);
- Testada mínima = 50,00 (cinquenta metros);
d) Loteamentos e desmembramentos na Zona Residencial do Barreiro 1 (ZRB1):
- Área mínima = 1.000 m² (mil metros quadrados);
- Testada mínima = 50,00 m² (cinquenta metros);
e) Loteamentos desmembramentos na Zona Residencial do Barreiro 2 ( ZRB2)
- Área mínima = 3.000 m² (três mil quadrados)
- Testada mínima = 30,00 (trinta metros);
f) Loteamentos e desmembramentos de chácaras na Zona Residencial 3 (ZR3):
- Área mínima = 1.500,00 m² (mil e quinhentos metros quadrados);
- Testada mínima = 15,00 m (quinze metros);
§ 1º. Aplicam-se aos loteamentos fechados de interesse social os requisitos urbanísticos da LUOS, art. 54, inciso VII.
§ 2º. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 182,00 m (cento e oitenta e dois metros), exceto para 
loteamentos de chácaras, para os quais será admitido comprimento maior, a critério do IPDSA.
§ 3º. Fica vedada a construção de residência multifamiliar na Zona Especiais de Interesse Social (ZEIS) em lotes cuja 
área seja inferior à 240 m² (duzentos e quarenta metros quadrados).
§ 4º. As defi nições previstas na alínea ‘f’, inciso II, deste artigo, poderão ser aplicadas aos loteamentos já aprovados, 
condicionada à apresentação de aceite e concordância de todos os proprietários de lotes do empreendimento.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI Nº 7.546   -   DE 10 DE JUNHO DE 2021

Institui o mês “Junho Violeta” no município de Araxá, dedicado á realização de ações em combate á violência contra 
o idoso.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Wagner Cruz, com a Graça de Deus aprova e eu, Pre-
feito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica instituído o “Junho Violeta”, no Município de Araxá, a ser referenciado, anualmente, no mês de junho, 
com o objetivo de se desenvolver ações de mobilização, sensibilização e conscientização da população para ajudar na 
prevenção do Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa.
Parágrafo Único – Fica incluído, a campanha “JUNHO VIOLETA”, no calendário ofi cial anual de eventos do Município 
de Araxá, no mês de junho e terá como símbolo um pequeno laço de cor violeta.
Art. 2º A campanha “JUNHO VIOLETA” poderá ser desenvolvida no âmbito das unidades públicas de educação, de 
saúde e da assistência social da rede municipal durante o mês de junho e poderão ser desenvolvidas ações, destina-
das à população, com os seguintes objetivos:
I. Alertar e promover debates sobre a importância da prevenção do Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa; 
II. Contribuir para a redução dos casos de violência; 
III. Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações integradas, envolvendo a população, órgãos públicos, 
instituições públicas e privadas, visando ampliar o debate sobre o problema; 
IV. Estimular, sob o ponto de vista social e educacional, a concretização de ações, programas e projetos na área da 
educação e prevenção; 
V. Utilização do laço de fi ta cor violeta.
Art. 3° - A programação do município no mês de junho priorizará a realização de:
VI. Rodas de conversas para abordagem de temas e assuntos voltados aos direitos dos idosos;
VII. Sensibilização de profi ssionais que lidam com os idosos com intuito de detectar qualquer tipo de violência; 
VIII. Divulgação do “Ligue 100” que se trata de um serviço disseminação de informações sobre direitos de grupos vul-
neráveis e de denúncias de violações de direitos; 
IX. Divulgação do Equipamento de Assistência Social – CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social) conta com o serviço PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que faz o acom-
panhamento de pessoas ou famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade, ameaça ou violações de direitos.
X. Palestras;
XI. Estudos e debates; 
XII. Audiências públicas;
XIII. Visitas em instituições que atuam na garantia dos direitos dos idosos.
XIV. Ações voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento do empoderamento e proteção; 
Art. 4° - O “Junho Violeta” passará a fazer parte do calendário Ofi cial de Eventos do Município Araxá.
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI Nº 7.547   -   DE 10 DE JUNHO DE 2021

Autoriza o Município de Araxá o recebimento em doação de imóvel urbano.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Araxá, autorizada a receber em doação, da Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais – CODEMGE, um terreno urbano medindo 277.800 metros quadrados, situado no lugar denominado 
Avenida José Passos de Oliveira, neste município, destinado ao desenvolvimento de projeto voltado ao desenvolvi-
mento econômico do Município de Araxá.
Art. 2º. A doação, objeto da presente lei, se dará mediante encargos ao município de Araxá estando o imóvel, todavia, 
desembaraçado, de quaisquer dívidas ou ônus reais.
Art. 3º.  O município de Araxá obriga-se a:
I- Não dar destinação diversa ao referido imóvel, senão a contida no art. 1º desta Lei;
II- Responder, após formalização da doação ora autorizada, perante os poderes públicos por todos os tributos inci-
dentes sobre o imóvel;
III- Satisfazer todas as despesas decorrentes da doação, inclusive as de registro de escritura pública de doação.
Art. 4º.  O descumprimento dos preceitos contidos na nesta lei, ocasionará na rescisão da presente doação, retornando 
o imóvel ao patrimônio do doador com todas as benfeitorias nele construídas, ainda que necessárias, sem direito de 
retenção independente de qualquer pagamento ou indenização de qualquer título.
Art. 5º. As partes deverão formalizar escritura pública de doação com condições descritas na presente lei.
Parágrafo Único. Fica o município autorizado à arcar com as custas e despesas necessárias à formalizada da doação 
tratada por esta Lei.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI Nº 7.548   -   DE 10 DE JUNHO DE 2021

Institui o Projeto Calcário e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus, aprova, e eu Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte lei.
Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Araxá o Projeto Calcário, que será gerido pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária com o objetivo principal de ampliar a produção agropecuária municipal, através do aumento da 
produtividade, bem como, manter os preços de comercialização dos produtos agropecuários, compatíveis aos preços 
de outros centros consumidores.
Art. 2º - Na consecução dos objetivos citados no caput do artigo anterior, fi ca autorizado o Poder Executivo a:
I – Auxiliar os hortifrutigranjeiros e os agropecuaristas, residentes e domiciliados no Município de Araxá, cujas proprie-
dades localizem-se até 45km (quarenta e cinco quilômetros) do marco central do Município de Araxá, doando-lhes 
calcário dolomítico.
Art. 3º. Todos os procedimentos necessários à concessão do benefício citado no artigo anterior, bem como requisitos 
e limites serão estabelecidos em Decreto do Chefe do Poder Executivo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 
a partir da publicação da presente lei.
Art. 4º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente lei fi ca autorizada a abertura de crédito especial no 
orçamento vigente da Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária até o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil 
reais), utilizando-se como fonte de recursos o superávit fi nanceiro apurado no exercício de 2020 na fonte de recurso 
200 – recurso ordinário.
Parágrafo Único. Para a execução do presente programa nos exercícios seguintes o Município fará incluir nas peças 
orçamentárias respectivas a atividade específi ca para tanto.
Art. 5º - Revogadas as disposições da Lei Municipal 6.405 de 04 de junho de 2013.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI Nº 7.549   -   DE 10 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento e retirada de fi os, cabos e equipamentos excedentes, fi xados em 
postes de energia elétrica ou assemelhados instalados em vias públicas municipais, fi xa multa por descumprimento, e 
dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus, aprova, e eu Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte lei.
Art. 1º Fica a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica no âmbito do Município 
de Araxá, aqui denominada Distribuidora, detentora da infraestrutura de postes, obrigada a observar o correto uso do 
espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento, de todas as fi ações e equipamentos 
instalados em seus postes, para isso respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, em particular em ob-
servância aos afastamentos dos mínimos de segurança em relação ao solo, em relação aos condutores energizados 
da rede de energia elétrica e em relação às instalações de iluminação pública, visando não interferir com o uso do 
espaço público por outros usuários, notadamente os pedestres.
§ 1º O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações.
§ 2º É obrigação da Distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular 
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às normas técnicas, para isso notifi cando as empresas ocupantes de sua infraestrutura para correção de irregulari-
dades, bem como denunciando junto ao órgão regulador e fi scalizador das ocupantes, em caso de não tomadas as 
devidas providências nos prazos estabelecidos.
Art. 2º A Distribuidora de energia elétrica deverá tomar todas as medidas cabíveis perante à empresa ocupante para a 
correção de irregularidades e a retirada de fi os inutilizados nos postes bem como a retirada de feixes de fi os deposita-
dos nos postes, como forma de reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual.
Art. 3º Sempre que verifi cado descumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º, o Município deverá notifi car a Distribui-
dora de energia elétrica acerca da necessidade de regularização.
§ 1º A notifi cação de que trata o caput deve conter, no mínimo, a localização do poste a ser regularizado e a descrição 
da não conformidade identifi cada pelo Município.
§ 2º Sempre que notifi cada pelo Município uma não conformidade que não seja de sua responsabilidade direta, a 
Distribuidora de energia elétrica deverá repassar notifi cação, em até 10 (dez) dias corridos, a empresa que utiliza os 
postes como suporte de Seus cabeamentos acerca da necessidade de regularização, sob pena de corresponsabili-
dade.
Art. 4º A Distribuidora de energia elétrica e demais, empresas que se utilizem dos postes de energia elétrica, após 
devidamente notifi cadas, têm o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou equipamentos 
existentes.
Parágrafo Único. Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve ser priorizada e regu-
larizada imediatamente.
Art. 5º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à penalidade de multa de 20 UFPA por cada notifi -
cação que deixar de regularizar, cobrada em dobro no caso de reincidência.
Parágrafo Único. Para os efeitos desta Lei consideram-se infratoras todas as empresas concessionárias, e/ou tercei-
rizadas que estiverem operando dentro do âmbito do Município de Araxá, que devidamente notifi cadas estejam agindo 
em desacordo com esta legislação.
Art. 6º O prazo para adequação e implementação total do que determina esta Lei para a fi ação existente, será de 6 
(seis) meses a contar da data de sua publicação.
Parágrafo Único. Durante este período as notifi cações realizadas não ensejarão a aplicação de penalidades.
Art. 7º O Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, por meio de Decreto.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Termo de Ajuste de Contas
Processo nº 001

Data: 27/05/2021
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se na sede administrativa JK 
do Município de Araxá, situada a Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer, Araxá/MG, as 
PARTES abaixo qualifi cadas, para fi rmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que se seguem: 
I – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.140.756/0001-00, 
com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro, Araxá/MG, neste ato representado por seu Secretário 
Municipal de Saúde, Sra. Lorena de Pinho Magalhaes; e, 
II – LEOMAR DE OLIVEIRA, inscrito sob CPF nº 824.629.506-30, residente e domiciliado na Rua Donaldo Barcelos, 
35, Bairro Leda Lemos, nesta cidade de Araxá MG, CEP: 38183-304.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município de Araxá, rel-
ativo ao pagamento de Serviços Prestados por LEOMAR DE OLIVEIRA, no valor de R$ 4.098,65 (quatro mil e noventa 
e oito reais e sessenta e cinco centavos) nos mês de abril de 2021, em virtude de locação de veículos com motorista 
para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal  de Araxá.
CLÁUSULASEGUNDA–DOVALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 4.098,65 (quatro mil e noventa e oito reais e 
sessenta e cinco centavos), referente ao Atestado de serviços, ora anexo e ao Contrato 140/2017 – Processo 38/2017, 
referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA 
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa 
em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira. 
CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 a 65, 
da Lei no. 4.320, de 17 de março de 1964. 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes 
com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de 
Araxá - MG, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO 
DE AJUSTE DE CONTAS, no DOM - Diário Ofi cial do Município. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para 
o MUNICÍPIO DE ARAXÁ para constar dos autos do Processo Administrativo nº001/IND/2021; e outra para LEOMAR 
DE OLIVEIRA.  
Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araxá, 28 de maio de 2021.
                  

LORENA DE PINHO MAGALHAES
MUNICÍPIO DE ARAXÁ

LEOMAR DE OLIVEIRA
Credor

Testemunhas:
____________________________  ____________________________

DESPACHO
Considerando a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, AUTORIZO o Empenho e posterior 
liquidação e pagamento do Termo de Ajuste de Contas a LEOMAR DE OLIVEIRA, referente à prestação de serviços 
durante os mês de abril, em virtude de locação de veículos com motorista para atender diversas secretarias da Pre-
feitura Municipal  de Araxá, no valor de R$ 4.098,65 (quatro mil e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos). 
Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Fazenda para as devidas providências.
Araxá, 28 de maio de 2021.

LORENA DE PINHO MAGALHAES
Secretária Municipal de Saúde
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Termo de Ajuste de Contas

Processo nº 002
Data: 31/05/2021
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se na sede administrativa JK 
do Município de Araxá, situada a Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer, Araxá/MG, as 
PARTES abaixo qualifi cadas, para fi rmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que se seguem: 
I – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.140.756/0001-00, 
com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro, Araxá/MG, neste ato representado por seu Secretário 
Municipal de Governo, Sr. Mauro da Silveira Chaves; e, 
II – ANTONIO CARLOS ROSA, inscrita sob CNPJ nº 13.890.103/0001-16 situada a Rua Domingos Vaz de Oliveira, 
335, Bairro Ana Antonia, nesta cidade de Araxá MG, CEP: 38.181-455, representada por seu sócio proprietário ANTO-
NIO CARLOS ROSA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município de Araxá, rel-
ativo ao pagamento de Serviços Prestados pela empresa ANTONIO CARLOS ROSA, no valor de R$ 11.900,00 (onze 
mil e novecentos reais) nos meses de março e abril de 2021, em virtude de locação de 02 (duas) tendas em estrutura 
metálica com lona branca de 5x5 metros e 02 (dois) banheiros químicos em estrutura metálica.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), ref-
erente a nota fi scal nº 130, datada de 29/04/2021, referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA 
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa 
em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira. 
CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 a 65, 
da Lei no. 4.320, de 17 de março de 1964. 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes 
com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de 
Araxá - MG, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO 
DE AJUSTE DE CONTAS, no DOM - Diário Ofi cial do Município. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para 

o MUNICÍPIO DE ARAXÁ para constar dos autos do Processo Administrativo nº002/IND/2021; e outra para Empresa 
ANTONIO CARLOS ROSA. 
Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araxá, 31 de maio de 2021. 

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
MUNICÍPIO DE ARAXÁ

ANTONIO CARLOS ROSA
Credor

Testemunhas:
____________________________  ____________________________

DESPACHO 
Considerando a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, AUTORIZO o Empenho e posterior 
liquidação e pagamento do Termo de Ajuste de Contas a ANTONIO CARLOS ROSA, referente à prestação de serviços 
durante os meses de março e abril, em virtude de subcoordenação de equipe de Força Tarefa, no valor de R$ 11.900,00 
(onze mil e novecentos reais).
Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Fazenda para as devidas providências.

Araxá, 31 de maiode 2021. 

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termo de Ajuste de Contas

Processo nº 003
Data: 31/05/2021
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se na sede administrativa JK 
do Município de Araxá, situada a Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer, Araxá/MG, as 
PARTES abaixo qualifi cadas, para fi rmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que se seguem: 
I – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.140.756/0001-00, 
com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro, Araxá/MG, neste ato representado por seu Secretário 
Municipal de Governo Sr. Mauro da Silveira Chaves; e, 
II – J REZENDE, empresa privada, inscrita sob CNPJ nº 25.421.235/0001-88 situada a Rua Francisco dos Santos, 
104, Bairro Centro, nesta cidade de Araxá MG, CEP: 38.183-238, representado por seu sócio proprietário JULIANO 
REZENDE, devidamente constituída. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município de Araxá, 
relativo ao pagamento de Serviços Prestados pela empresa J. REZENDE, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos 
reais) correspondente aos meses de março e abril de 2021, em virtude de: serviços e materiais para implantação de 
03(três) Módulos para chatbot whatsapp no serviço de Call-center COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente a 
nota fi scal nº 1198, datada de 06/05/2021, referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA 
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa 
em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira. 
CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 a 65, 
da Lei no. 4.320, de 17 de março de 1964. 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes 
com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de 
Araxá - MG, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO 
DE AJUSTE DE CONTAS, no DOM - Diário Ofi cial do Município. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para 
o MUNICÍPIO DE ARAXÁ para constar dos autos do Processo Administrativo nº003/IND/2021; e outra para Empresa 
J. REZENDE. 
Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araxá, 31 de maio de 2021.       

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
MUNICÍPIO DE ARAXÁ

J. REZENDE
Credor

Testemunhas:
____________________________  ____________________________

DESPACHO 
Considerando a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, AUTORIZO o Empenho e posterior 
liquidação e pagamento do Termo de Ajuste de Contas a J. REZENDE, referente à prestação de serviços durante os 
meses de março e abril, em virtude de implantação de equipamento para chatbot para Força Tarefa, no valor de R$ 
1.400,00 (mil e quatrocentos reais).
Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Fazenda para as devidas providências.
Araxá, 31 de maiode 2021. 

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termo de Ajuste de Contas

Processo nº 004
Data: 31/05/2021
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se na sede administrativa JK 
do Município de Araxá, situada a Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer, Araxá/MG, as 
PARTES abaixo qualifi cadas, para fi rmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que se seguem: 
I – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.140.756/0001-00, 
com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro, Araxá/MG, neste ato representado por seu Secretário 
Municipal de Governo Sr. Mauro da Silveira Chaves; e, 
II – PAULO ROBERTO ARDUINI, inscrito sob CPF nº 987.031.706-59 com endereço residencial a Rua Olivério de 
Moura Barreto, 205, Bairro Guilherme Vieira Chaer, nesta cidade de Araxá MG, CEP: 38.184-306.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município de Araxá, 
relativo ao pagamento de Serviços Prestados pelo Sr. PAULO ROBERTO ARDUINI, no valor de R$ 4.000,00 (quarto 
mil reais) correspondente aos meses de março e abril de 2021, em virtude de: serviços de Coordenação de Equipes 
na força tarefa COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 4.000,00 (quarto mil reais), referente a nota fi scal 
nº 25.358, datada de 07/05/2021, referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal de Governo. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA 
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa 
em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira. 
CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 a 65, 
da Lei no. 4.320, de 17 de março de 1964. 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes 
com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de 
Araxá - MG, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO 
DE AJUSTE DE CONTAS, no DOM - Diário Ofi cial do Município. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para 
o MUNICÍPIO DE ARAXÁ para constar dos autos do Processo Administrativo nº005/IND/2021; e outra para PAULO 
ROBERTO ARDUINI. 
Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araxá, 31 de maio de 2021.              

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
MUNICÍPIO DE ARAXÁ
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 23/2021 de 01 de junho de 2021.
Dispõe sobre a composição da Comissão Especial de Análise e Seleção dos Projetos dos Editais 01/2021; 02/2021 e 
03/2021 do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
defi nição das políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua Reunião Extraordinária realizada em ses-
são virtual no dia 01 de junho de 2021, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instaurada a Comissão de Análise e Seleção dos Projetos dos Editais nº 01/2021; nº 02/2021 e nº 03/2021 
do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS, para a condução de todos os trabalhos ao qual será 
composta pelos seguintes membros:   
a) Ana Carolina Resende do Couto; 
b) Fernanda Aparecida Marques Negrão;
c) Mirlane Lázara Deckers;
d) Patrícia Mendes da Silva;
Art 2º - Todas as deliberações deveram ser referendadas pela plenária do CMAS e publicadas no DOMA em forma de 
resolução.
Art 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2021.

Elba Regina Pontes Machado
Presidente em Exercício do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N° 24/2021 de 01 de junho de 2021.
Dispõe sobre a composição da Comissão Especial de Análise e Seleção dos Projetos da Resolução Governamental 
do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- 
CMAS;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
defi nição das políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua Reunião Extraordinária realizada em ses-
são virtual no dia 01 de junho de 2021, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instaurada a Comissão de Análise e Seleção dos Projetos da Resolução Governamental do Conselho 
Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS, para a condução de todos os trabalhos ao qual será composta pelos 
seguintes membros:   
a) Áureo de Alencar Silva; 
b) Elenice Veloso de Paula;
c) Elba Regina Pontes Machado;
d) Marisete Aparecida Augusto;
Art 2º - Todas as deliberações deveram ser referendadas pela plenária do CMAS e publicadas no DOMA em forma de 
resolução.
Art 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2021.

Elba Regina Pontes Machado
Presidente em Exercício do Conselho Municipal de Assistência Social

PAULO ROBERTO ARDUINI
Credor

Testemunhas:
____________________________  ____________________________

DESPACHO 
Considerando a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, AUTORIZO o Empenho e posteri-
or liquidação e pagamento do Termo de Ajuste de Contas a PAULO ROBERTO ARDUINI, referente à prestação de 
serviços durante os meses de março e abril, em virtude de Coordenação de equipe para Força Tarefa, no valor de R$ 
4.000,00 (quarto mil reais).
Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Fazenda para as devidas providências.
Araxá, 31 de maiode 2021. 

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termo de Ajuste de Contas

Processo nº 005
Data: 31/05/2021
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se na sede administrativa JK 
do Município de Araxá, situada a Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer, Araxá/MG, as 
PARTES abaixo qualifi cadas, para fi rmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que se seguem: 
I – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.140.756/0001-00, 
com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro, Araxá/MG, neste ato representado por seu Secretário 
Municipal de Governo, Sr. Mauro da Silveira Chaves; e, 
II – FABIANO DONIZETE GONÇALVES, inscrito sob CPF nº 052.068.656-05 com endereço residencial a Rua Maria 
José de Andrade, 190, Bairro Pão de Açúcar, nesta cidade de Araxá MG, CEP: 38.184-830. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município de Araxá, 
relativo ao pagamento de Serviços Prestados pelo Sr. FABIANO DONIZETE GONÇALVES, no valor de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) correspondente aos meses de março e abril de 2021, em virtude de : serviço de subcoor-
denação de equipe de força tarefa.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente 
a nota fi scal nº 25.355, datada de 07/05/2021, referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA 
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa 
em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira. 
CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 a 65, 
da Lei no. 4.320, de 17 de março de 1964. 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes 
com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de 
Araxá - MG, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO 
DE AJUSTE DE CONTAS, no DOM - Diário Ofi cial do Município. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para 
o MUNICÍPIO DE ARAXÁ para constar dos autos do Processo Administrativo nº002/IND/2021; e outra para Empresa 
ANTONIO CARLOS ROSA. 
Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araxá, 31 de maio de 2021.           

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
MUNICÍPIO DE ARAXÁ

FABIANO DONIZETE GONÇALVES
Credor

Testemunhas:
____________________________  ____________________________

DESPACHO 
Considerando a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, AUTORIZO o Empenho e posterior 
liquidação e pagamento do Termo de Ajuste de Contas a FABIANO DONIZETE GONÇALVES, referente à prestação 
de serviços durante os meses de março e abril, em virtude de subcoordenação de equipe de Força Tarefa, no valor de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Fazenda para as devidas providências.
Araxá, 31 de maio de 2021. 

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termo de Ajuste de Contas

Processo nº 006
Data: 31/05/2021
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se na sede administrativa JK 
do Município de Araxá, situada a Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer, Araxá/MG, as 
PARTES abaixo qualifi cadas, para fi rmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que se seguem: 
I – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.140.756/0001-00, 
com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro, Araxá/MG, neste ato representado por seu Secretário 
Municipal de Governo Sr. Mauro da Silveira Chaves; e, 
II – FABIANO DONIZETE GONÇALVES, inscrito sob CPF nº 052.068.656-05 com endereço residencial a Rua Maria 
José de Andrade, 190, Bairro Pão de Açúcar, nesta cidade de Araxá MG, CEP: 38.184-830. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município de Araxá, 
relativo ao pagamento de Serviços Prestados pelo Sr. FABIANO DONIZETE GONÇALVES, no valor de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) correspondente aos meses de março e abril de 2021, em virtude de : serviço de subcoor-
denação de equipe de força tarefa.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente 
a nota fi scal nº 25.355, datada de 07/05/2021, referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA 
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa 
em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 a 65, 
da Lei no. 4.320, de 17 de março de 1964. 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes 
com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de 
Araxá - MG, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO 
DE AJUSTE DE CONTAS, no DOM - Diário Ofi cial do Município. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para 
o MUNICÍPIO DE ARAXÁ para constar dos autos do Processo Administrativo nº004/IND/2021; e outra para FABIANO 
DONIZETE GONÇALVES. 
Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araxá, 31 de maio de 2021.         

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
MUNICÍPIO DE ARAXÁ

FABIANO DONIZETE GONÇALVES
Credor

Testemunhas:
____________________________  ____________________________

DESPACHO 
Considerando a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, AUTORIZO o Empenho e posterior 
liquidação e pagamento do Termo de Ajuste de Contas a FABIANO DONIZETE GONÇALVES, referente à prestação 
de serviços durante os meses de março e abril, em virtude de subcoordenação de equipe de Força Tarefa, no valor de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Fazenda para as devidas providências.
Araxá, 31 de maio de 2021. 

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termo de Ajuste de Contas

Processo nº 007
Data: 31/05/2021
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se na sede administrativa JK 
do Município de Araxá, situada a Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer, Araxá/MG, as 
PARTES abaixo qualifi cadas, para fi rmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que se seguem: 
I – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.140.756/0001-00, 
com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro, Araxá/MG, neste ato representado por seu Secretário 
Municipal de Governo, Sr. Mauro da Silveira Chaves; e, 
II – WAGNER ELEOTERIO DA SILVA EIRELI, empresa privada, inscrita sob CNPJ nº 21.029.231/0001-06 situada a 
Rua Uberaba, 330, Bairro Centro, nesta cidade de Araxá MG, CEP: 38.183-022, representado por seu sócio propri-
etário WAGNER ELEOTERIO DA SILVA, devidamente constituída. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município de Araxá, 
relativo ao pagamento de Serviços Prestados pela empresa WAGNER ELEOTERIO DA SILVA EIRELI, no valor de R$ 
6.754,50 (seis mil, setecentos e cinquenta e quarto reais e cinquenta centavos) correspondente aos meses de março 
e abril de 2021, em virtude de: plotagem de 10 (dez) veículos no mês de março de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 6.754,50 (seis mil, setecentos e cinquenta 
e quarto reais e cinquenta centavos), referente a nota fi scal nº 1126, datada de 07/05/2021, referente aos serviços 
prestados a Secretaria Municipal de Saúde. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA 
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa 
em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira. 
CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 a 65, 
da Lei no. 4.320, de 17 de março de 1964. 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes 
com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de 
Araxá - MG, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO 
DE AJUSTE DE CONTAS, no DOM - Diário Ofi cial do Município. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para 
o MUNICÍPIO DE ARAXÁ para constar dos autos do Processo Administrativo nº001/IND/2021; e outra para Empresa 
WAGNER ELEOTERIO DA SILVA EIRELLI. 
Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araxá, 31 de maio de 2021. 

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
MUNICÍPIO DE ARAXÁ

WAGNER ELEOTERIO DA SILVA EIRELLI
Credor

Testemunhas:
____________________________  ____________________________

DESPACHO 
Considerando a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, AUTORIZO o Empenho e posterior 
liquidação e pagamento do Termo de Ajuste de Contas a WAGNER ELEOTERIO DA SILVA EIRELLI, referente plota-
gem de 10 (dez) veículos em março de 2021, no valor de R$ 6.754,50 (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta centavos).
Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Fazenda para as devidas providências.
Araxá, 31 de maio de 2021. 

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo
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FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

Dispensa de Licitação 08.006/2021. Extrato de contrato fi rmado entre a Fundação da Criança e do Adolescente 
de Araxá e Empresa Cerutti Assessoria- Neuza Eli Figueredo Cerutti. A Fundação da Criança e do Adolescente de 
Araxá torna público que aos 08 de junho de 2.021 foi fi rmado contrato oriundo de processo de dispensa de licitação 
para contratação de empresa prestadora de serviços para Implantação/Capacitação do serviço de Acolhimento Famil-
iar para os contratados do Projeto Refazendo Sonhos, visando preparar a equipe para operacionalizar o acolhimento 

na modalidade de Família Acolhedora.  As despesas da execução do contrato serão supridas com verba Especifi ca do 
Fundo da Infância e Adolescência conforme já aprovado pelo CMDCA. A validade do contrato é de 08 de junho a 08 
de julho de 2.021. O valor da contratação é de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Araxá, 09 de junho de 2.021. 
Taciana Pinto de Almeida - Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

Resolução n.º 34, 08 de Junho de 2021.
Cria a Comissão Temporária para análise de pedido do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo e nomeia seus inte-
grantes.  
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de políti-
cas públicas de atendimento ao idoso no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais, e em especial 
o que dispõem a Lei Municipal n.º 3.492/1999, a Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei Federal n.º 
8842/1994 (Política Nacional do Idoso), observando-se, ainda, o disposto na Lei Municipal n.º 4.884/2006, que cria e 
regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI);
CONSIDERANDO o Ofício nº 038 do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo.
CONSIDERANDO a deliberação da sessão ordinária do dia 08 de junho de 2021, realizada em ambiente virtual através 
do aplicativo “Skype”, 
RESOLVE:
Art. 1º- Fica criada a Comissão Temporária para análise de pedido do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, con-
forme Ofício nº 038/2021 e nomeia seus integrantes.  
Parágrafo Único – Todas as recomendações de medidas propostas pela Comissão Temporária deverão ser submetidas 
à apreciação e deliberação do plenário do Conselho Municipal do Idoso.       
Art. 2º- Fica assim constituída a Comissão Temporária para análise de pedido do Recanto do Idoso São Vicente de 
Paulo, conforme Ofício nº 032/2020:
I - Carlos Edésio Balieiro;
II- João Henrique Borges Bento;
III- Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues;
IV- Juliana Gonçalves Machado e Silva
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data da Reunião Ordinária 
do CMIA.
Araxá, 08 de junho de 2021.

Carlos Aberto da Luz
Presidente em Exercício do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução n.º 35, 08 de Junho de 2021.

Dispõe sobre a composição da Comissão Temporária de Análise e Seleção dos projetos apresentados por órgãos, 
entidades e programas governamentais do Município de Araxá-MG.
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 e regimen-
tais, e em especial o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Resolução n.º 010/2019; 
CONSIDERANDO a deliberação da sessão ordinária do dia 08 de junho de 2021, realizada em ambiente virtual através 
do aplicativo “Skype”, 
RESOLVE:
Art. 1º- Fica constituída a Comissão Temporária de Análise e Seleção do projeto “Belo Banho” apresentado pela Sec-
retaria Municipal de Ação Social, composta pelos seguintes conselheiros: 
I. Carlos Edésio Balieiro;
II. Juliana Gonçalves Machado e Silva
III. Wanessa Borges Alves
IV. Amair de Araújo
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 08 de junho de 2021.

Carlos Aberto da Luz
Presidente em Exercício do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RESULTADO FINAL
NOMES FUNÇÃO CLASSIFICADOS

VINICÍUS DEOCLÉCIO DE OLIVEIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO CLASSIFICADO
IONICE MARIA SILVA ASSITENTE FINANCEIRO CLASSIFICADO

JOÃO PAULO DE MELO SOUSA EDUCADOR FISICO CLASSIFICADO
MATHEUS ANANIAS SILVA EDUCADOR FISICO CLASSIFICADO

WEVERTON MELO EDUCADOR FISICO CLASSIFICADO
ANA CAROLINA MALVEIA LIMA ASSISTENTE SOCIAL CLASSIFICADO

JORGAM RENATO A. COSTA FERREIRA SALVA VIDAS CLASSIFICADO
JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA FILHO SALVA VIDAS CLASSIFICADO

MARA RESENDE PARREIRA SALVA VIDAS CLASSIFICADO
CRISTIANO PABLO SOARES DE OLIVEIRA MOTORISTA CLASSIFICADO

VINICÍUS ALMEIDA DOS REIS MOTORISTA CLASSIFICADO

ARAXÁ, 10 DE JUNHO DE 2021.
                      

Ana Lucia Silva
Coordenadora Projeto Viva a Vida

Cristiane Gonçalves Pereira 
Secretária Mun. De Ação Social


