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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 392 Sexta, 30 julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - AVISO DE INTENÇÃO – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 282/2020 - PREGAO ELETRÔNICO N.º 196/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
– SEPLAG/Centro de Serviços Compartilhados. A Prefeitura Municipal de Araxá, torna público o interesse em 
aderir à Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico N.º 196/2020, PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO N.º 
1320.01.0053088/2020-91, da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG, para forne-
cimento parcelado de TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR E APARELHOS GLICOSÍMET-
ROS de acordo com as especifi cações e detalhamentos do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico/
Registro de Preços n° 196/2020, perfazendo assim um total de R$ 918.070,30 (novecentos e dezoito mil e setenta 
reais e trinta centavos), com vigência de 36(doze) meses. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 30/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação - Inexigibilidade por Credenciamento 12.002/2021. 
Processo:170. Objeto: credenciamento de empresa para realização de exame diagnóstico por imagem, ressonância 
magnética, em atendimento à população de Araxá e microrregião, através da Secretaria Municipal de Saúde. Os in-
teressados poderão realizar o credenciamento à partir da data de disponibilização do Edital, dia 02/08/2021 às 09:00 
horas. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 28/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.123/2021. 
Processo:157. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica do edital, 
fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 02/08/2021 à partir das 17:00 horas até 12/08/2021 
às 08:30 horas; Objeto: aquisição de equipamentos novos (motosserras, sopradores, motopodas e roçadeiras) e mate-
riais de consumo para atender as atividades desenvolvidas por diversas secretarias do Município de Araxá/MG. Abertu-
ra das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 12/08/2021 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 02/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 27/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.132/2021. Processo 169.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de sacos plásticos para serem utilizados em embalagem de material hos-
pitalar após a limpeza e desinfecção na UPA 24 horas e também sacolas plásticas para uso dos pacientes atendidos 
na Farmácia Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde. Acolhimento das propostas 02/08/2021 à partir das 
17:00 horas até 12/08/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 
dia 12/08/2021 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 02/08/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 27/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.115/2021. 
Processo:147. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica do edital, 
fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 02/08/2021 à partir das 17:00 horas até 13/08/2021 
às 09:00 horas; Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lavanderia de roupa 
hospitalar, nas dependências da contratada, para atender as Unidades de Pronto Atendimento UPA 24 horas, PSF´S 
e as Unidades de Saúde do Município de Araxá/MG, através da Secretaria de Saúde. Acolhimento das propostas 
02/08/2021 à partir das 17:00 horas até 13/08/2021 às 09:00 horas;  Abertura das Propostas de Preços e Início da ses-
são de disputa de preços 13/08/2021 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 02/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 29/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.131/2021. Processo 168.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de instituição fi nanceira, pública ou privada, para operacionalização do 
Programa Renda Básica Araxá – MG, tem por objetivo a transferência direta de benefício de complementação de renda 
para famílias que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, de acordo com as contrapartidas sociais, con-
forme instituído pela Lei Municipal nº 7.484, de 09 de Março de 2021, conforme especifi cações e características con-
stantes deste Termo de Referência. Acolhimento das propostas 02/08/2021 à partir das 17:00 horas até 16/08/2021 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 16/08/2021 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 02/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 26/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.044/2021. 
Processo:53. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica do edital, fi ca 
designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 02/08/2021 à partir das 17:00 horas até 17/08/2021 às 
09:00 horas; Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material 
e mão de obra para manutenção de vias públicas do Município de Araxá-MG. Abertura das Propostas de Preços e 
Início da sessão de disputa de preços 17/08/2021 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referên-
cias 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 02/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
28/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.114/2021. Processo:146, fi ca classifi cado como 
fracassado o processo licitatório em epígrafe conforme motivos insertos no processo. Rubens Magela Silva – Prefeito 
Municipal, 16/07/21. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.120/2021. Processo:154, fi ca classifi cado como 
fracassado o processo licitatório em epígrafe. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal, 27/07/21. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.083/2021. Processo:106, fi ca classifi cado como 
deserta o processo licitatório em epígrafe. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal, 28/07/21. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.133/2021. Processo 171.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento 
de material e mão de obra para implantação da segunda etapa do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico 
no Centro Administrativo Prefeito Domingos Santos, Município de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 03/08/2021 
à partir das 17:00 horas até 16/08/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de dis-
puta de preços dia 16/08/2021 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 
03/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 29/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.026/2019 – Processo 28. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Centro de Medicina Ocupacional e Preventiva do Trabalho ME, fi rmam aditamento de 
contrato celebrado 18/03/2019, vencendo em 18/10/2021, com consequente alteração do valor contratado. Rubens 
Magela da Silva, Prefeito Municipal, 07/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Retifi cação. Pregão Eletrônico 09.025/2021. Processo 
28. Fica retifi cada a publicação realizada no Diário Ofi cial do Município de Araxá-MG, no dia 23/07/2021, onde lê-se: 
Pregão Presencial 09.025/2017, leia-se: Pregão Eletrônico 09.025/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
29/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.098/2021. Processo 127. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Elo Têxtil LTDA EPP, valor global: R$ 58.580,00; Indústria e Comércio Colchões Orthovida 
LTDA EPP, valor global: R$ 7.598,00; Uniformes Dias EIRELI EPP, valor global: R$ 102.785,00, fi rmam 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 Atendimento 24 horas (UPA) do Município de Araxá-MG. 

Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 19/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.108/2021. Processo 138. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Apoio Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI, valor global: R$ 570,00; Luciano Damásio dos 
Santos Eireli, valor global: R$ 2.514,00; Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA ME, valor global: 
R$ 475,00, fi rmam a aquisição de acessórios de proteção radiológica para proteção de pacientes e acompanhantes 
que são expostos direta ou indiretamente a radiação nos exames de tomografi a e mamografi a, através do Serviço de 
Imagem do Município de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 12/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09. 086/2021. Processo 109. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Construpet Material de Construção e Pet Shop LTDA, valor global: R$ 11.516,50; Higor Silva 
Canedo ME, valor global: R$ 253.200,00, fi rmam a aquisição de ferragens para manutenção das atividades de diversas 
secretarias do Município de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 21/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.096/2021. Processo 124. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e AGMASHI Comercio de Material Médico e Serviços de Cobrança LTDA EPP, valor global: R$ 
88.500,00; Pé de Apoio Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI, valor global: R$ 283.383,00; Cirúrgica Patrocínio 
Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA, valor global: R$ 1.526,912; Distribuidora Dom Cabral LTDA EPP, valor 
global: R$ 3.260,00; Globalmix Distribuidora de Medicamentos e Correlatos LTDA EPP, valor global: R$ 4.353,00; 
Miamimed Produtos Odontológicos LTDA, valor global: R$ 8.500,00; NK Materiais Hospitalares LTDA, valor global: 
R$ 567,50; Orion Comércio de Artigos Médicos LTDA ME, valor global: R$ 590,00; Por Sol Energia Solar Comércio 
de Máquinas e Equipamentos e Locações EIRELI, valor global: R$ 493,00; Rio Farma Distribuidora de Medicamentos 
EIRELI, valor global: R$ 5.444,00, S.V. Braga Importadora Eireli, valor global: R$ 4.496,50; Unimarcas Distribuição e 
Comércio Eireli EPP, valor global: R$ 27.797,20, fi rmam 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. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 02/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.116/2021. Processo 148. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e KPBA Pereira Eireli, valor global: R$ 15.080,00; fi rmam a aquisição de ração canina para ali-
mentação dos cães do Canil do Trigésimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar, conforme convênio de cooperação mútua 
nº01/2021 fi rmado com PMMG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 21/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.097/2021. Processo 125. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Eletrodiesel Turbo LTDA EPP, valor global: R$ 27.500,00; fi rmam a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de peças e prestações de serviços de obra mecânica, para a manutenção do veículo 
Citroen Jumper 2.3 anos 2014, Placa PWN – 1223, que atende os serviços da Vigilância Ambiental através da Secretar-
ia Municipal de Saúde do Município de Araxá/MG. Vencimento: 31/08/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
02/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.100/2021. Processo 129. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Eletrodiesel Turbo LTDA EPP, valor global: R$ 22.950,00; fi rmam a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de peças e prestação de serviços de mão de obra mecânica, para manutenção do 
veículo PEGEOUT/B REVESCAP AMBRS ano 2015/20016, placa PYB-5173, que atende o transporte de usuários do 
SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araxá-MG. Vencimento: 31/08/2021. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 02/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Ratifi cação de Dispensa de Licitação 04.020/2021. Pro-
cesso: 159/2021. Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadra-
mento legal da contratação da empresa, entendendo possível a realização da mesma nos dispositivos legais previstos 
no art. 24, inciso IV e de forma a cumprir o disposto no art. 26, ambos da Lei 8.666/93. RATIFICO a condição de 
Dispensa de Licitação para contratação de instituição hospitalar, em caráter emergencial para realizar procedimento 
cirúrgico (luxação/fratura – luxação escapuloumeral aguda), conforme decisão liminar proferida nos autos nº 5003674-
06.2021.8.13.0040, em atendimento ao paciente Rafael Fernando da Silva, através da Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa contratada: Sociedade Educacional Uberabense (Filial), CNPJ nº 25.452.301/0005-00, no valor total de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), considerando a fi nalidade precípua da Administração, cujas necessidades de urgência 
condicionam sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos preços praticados no mercado. Prazo: 
30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 21/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato. Dispensa de Licitação 04.020/2021 - O Município 
de Araxá e a empresa, Sociedade Educacional Uberabense (Filial), CNPJ nº 25.452.301/0005-00, no valor total de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), contratam entre si instituição hospitalar, em caráter emergencial para realizar procedi-
mento cirúrgico (luxação/fratura – luxação escapuloumeral aguda), conforme decisão liminar proferida nos autos nº 
5003674-06.2021.8.13.0040, em atendimento ao paciente Rafael Fernando da Silva, através da Secretaria Municipal 
de Saúde. Prazo: 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 
21/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.037/2020 – Processo 293. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Sr. Breno Dias Batista, fi rmam aditamento de contrato celebrado 24/07/2020, com prazo de 
vigência em 24/07/2022, reajustando o valor mensal e consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 16/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 022/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, as partes fi rmam o Termo de Ajuste de Contas entre 
o MUNICIPIO DE ARAXÁ  E  ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA referente a prestação de serviços de 
ortopedia, no valor de R$ 24.691,27 (VINTE QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE SETE 
CENTAVOS). LORENA DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 27/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 023/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, as partes fi rmam o Termo de Ajuste de Contas en-
tre o MUNICIPIO DE ARAXÁ  E GUIRADO SERVIÇOS MÉDICOSS/S referente a prestação de serviços prestação de 
serviços médico plantonista ortopedista, no valor de R$ 26.042,45 (VINTE SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS). 
LORENA DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 27/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 024/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, as partes fi rmam o Termo de Ajuste de Contas entre 
o MUNICIPIO DE ARAXÁ  E MARINHO MARIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME relativo a prestação de serviços 
médicos em ortopedia, no valor de R$ 20.756,80 (VINTE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITEN-
TA CENTAVOS). LORENA DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 27/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 025/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, as partes fi rmam o Termo de Ajuste de Contas 
entre o MUNICIPIO DE ARAXÁ  E AVENOR AUGUSTO MONTANDON – ME relativo a prestação de serviços médicos, 
no valor de R$ 7.440,00 (SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS). LORENA DE PINHO MAGALHAES 
Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 27/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 026/2021. Considerando 
a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, as partes fi rmam o Termo de Ajuste de Contas 
entre o MUNICIPIO DE ARAXÁ  E  MGH SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME relativo a prestação de serviços médicos 
em ortopedia, no valor de R$ 23.627,38 (VINTE TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO 
CENTAVOS). LORENA DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 27/07/2021.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrato do Décimo Termo Aditivo ao Convênio de Adjunção da servidora ANA RITA EDUARDO FLORES, fi rma-
do em 06 de julho de 2021.
PARTES: O Município de Araxá e o Município de São Felix Do Xingu.
OBJETO: A adjunção da servidora ANA RITA EDUARDO FLORES, fi ca prorrogada pelo período de um ano, contados 
de 01 de agosto de 2021, podendo ser renovada por conveniência dos convenentes, ouvida a servidora adjunta.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a sua assinatura.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Convênio de Adjunção da servidora CLAUDILENE GOULART, fi rmado em 
06 de julho de 2021.
PARTES: O Município de Araxá e o Município de Tapira.
OBJETO: A adjunção da servidora ANA RITA EDUARDO FLORES, fi ca prorrogada pelo período de um ano, contados 
de 01 de agosto de 2021, podendo ser renovada por conveniência dos convenentes, ouvida a servidora adjunta.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a sua assinatura.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO Nº PAD 003/2020
MUNICÍPIO DE ARAXÁ – EDITAL CITAÇÃO – SERVIDOR CONTRATADO – MARCOS PEREIRA ROCHA - 1ª 
CHAMADA. A comissão processante, nomeada nos termos da Portaria 27/2017, na forma do Estatuto do Servidor Pú-
blico Municipal Lei 1.288/74....FAZ SABER que pela comissão processante, sob o nº PAD 003/2020 tramita processo 
administrativo disciplinar, requerido em face de MARCOS PEREIRA ROCHA. E como MARCOS PEREIRA ROCHA, 
se encontra em lugar incerto e não sabido, e tendo em vista o cometimento em tese da falta administrativa prevista 
no art. 201, inciso I (abandonar o serviço, faltando, sem justa causa, por mais de trinta dias consecutivos ou sessenta 
alternados, em doze meses) da citada Lei Municipal. É o presente para CITÁ-LO para que no prazo de 15(quinze) dias, 
querendo, apresente contestação, ou seja, apresente defesa, documentos pertinentes, forneça o rol de testemunhas, 
com os respectivos endereços, indique perito e formule quesitos, quando for o caso, sob pena de ser considerado 
revel, com consequente nomeação de curador para incumbir-se da defesa e acompanhar o processo até decisão  fi nal. 
Araxá/MG, 29 de Julho de 2021. COMISSÃO PROCESSANTE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 026
EM 21 DE JULHO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
ARNILDO ANTONIO MORAIS, Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, de acordo com a competên-
cia delegada nos termos do Decreto 037/2017 e no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para o fi m de apurar responsabilidades, conforme 
PAD 002/2021.
Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela Portaria nº 027/2017, constituírem a Comissão Proces-
sante, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo, ao Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, 
no prazo de 90 dias.

Arnildo Antônio Morais
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 027

EM 23 DE JULHO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
EURICO HÉLIO DA SILVA, Procurador-Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos do Decreto Municipal n° 356, de 06 de 
julho de 2021, para fi ns de apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 016/2021. 

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016

55ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016
O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 12/08/2021.
        NA FORMA DO ITEM 10.2 DO EDITAL, O CANDIDATO SERÁ INTIMADO, TAMBÉM, POR VIA POSTAL.

Convocação Inscr. Nome CPF / R.G. Cargo Classifi cação Final

55ª Convocacao 2235 IRANY ANANIAS CABRAL  13448242  AGENTE PROM. HUMANA III - 
ASSISTENTE SOCIAL 15

55ª Convocacao 4741 RUBEM GOMES NEVES DE CARVALHO   12749303 AGENTE PROM. HUMANA III - 
PSICOLOGO 12

55ª Convocacao 3981 MILENE SILVA PINHEIRO        16812544 AGENTE PROM. HUMANA III - 
PSICOLOGO 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 387   -   DE 19 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado a pedido, a Sra. MIRTES ESTER DOS SANTOS, do cargo em comissão de Assessora de Ex-
pedição de Editais – Nível 5, lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de julho de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 397   -   DE 22 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. CORINA SILVA MOURA, para o cargo em comissão de Assessora de Expedição de Editais 
– Nível 5, lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de julho de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 399   -   DE 26 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Sr. JOÃO HENRIQUE BORGES BENTO, do cargo em comissão de Assessor para Projetos 
Sociais – Nível 1, lotado na Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26 de julho de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 400 - DE 30 DE JULHO DE 2021

Determina medidas ao enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública decorrente da 
COVID-19, visando à 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), prorrogado até 31 de dezembro de 2021, pelo Decreto nº 344, de 30 
de junho de 2021;
CONSIDERANDO o registro da redução do número de casos positivos nas últimas semanas, mas sem deixar de 
observar a taxa de ocupação considerável de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas pelo Novo 
Coronavírus;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam prorrogadas as medidas adotadas pelos Decretos Municipais n° 338 e n° 380, que visam conter a propa-
gação do Novo Coronavírus (COVID-19), acrescidas das seguintes alterações:
I – Os eventos corporativos, festivos, sociais realizados em salões de eventos, casas de festas, chácaras e ranchos, 
bem como leilões presenciais poderão ocorrer mediante as seguintes observações:
a) todos os convidados devem permanecer sentados, sendo permitido que a pessoa se levante somente para ir ao 
toilet ou para servir alimentação;
b) em ambientes abertos, uma mesa para 6 pessoas a cada 10m² (dez metros quadrados), e em ambientes fechados, 
uma mesa para 6 pessoas para cada 16m² (dezesseis metros quadrados); para ambos os casos mantendo ainda 
distância de 2m (dois metros) entre as mesas;
c) 30% da capacidade do local e limitado a, no máximo, 200 pessoas;
d) o horário de realização será, até 23 horas, de domingo a quinta-feira; e até 01 (uma) hora da manhã de sexta-feira 
para sábado, e de sábado para domingo. 
e) os eventos mencionados neste inciso serão liberados somente mediante apresentação de plano de contingência à 
Vigilância Sanitária, no prazo de 20 dias antes da realização, orientado pelo Protocolo Sanitário para Eventos Corpo-
rativos, Festivos, Sociais, Lazer e Leilões;
II – Ficam permitidos os eventos esportivos em ambientes abertos sendo observadas as medidas impostas pelos De-
cretos Municipais, mediante apresentação de plano de contingência à Vigilância Sanitária, no prazo de 20 dias antes 
da realização, orientado pelo Protocolo Sanitário para Eventos Corporativos, Festivos, Sociais, Lazer e Leilões;
III – Fica permitida a realização de eventos familiares nas residências, com quantidade máxima de 30 pessoas, de 
domingo a quinta-feira, até 23 horas, e até 01 (uma) hora da manhã de sexta-feira para sábado, e de sábado para 
domingo, observadas as devidas medidas de biossegurança vigentes no Município, além da lei do silêncio.
IV – Ficam permitidas as atividades esportivas coletivas, em espaços públicos e privados, tais como, academias, 
clubes, centros esportivos, futebol de campo, campos society, quadras de futsal, vôlei, futevôlei, beach tênis e peteca.
a) Deve ser respeitado o limite máximo de 22 participantes por jogo em espaço aberto, e de 12 participantes em espaço 
fechado, além do cumprimento de todas as medidas de biossegurança previstas nos Decretos Municipais, fi cando proi-
bida a presença de expectador/torcida/fanfarra, observando ainda as orientações do Protocolo Sanitário para Eventos 
Corporativos, Festivos, Sociais, Lazer e Leilões;
V – Ficam permitidas as atividades em piscinas para esporte e lazer em espaços privados, tais como clubes, centros 
esportivos, hotéis, condomínios e outros, obedecendo ao Protocolo Sanitário para Eventos Corporativos, Festivos, 
Sociais, Lazer e Leilões;
a) As saunas dos locais relacionados nesse inciso permanecem fechadas;
VI – Fica permitida à rede hoteleira a hospedagem de turistas, respeitando a taxa de ocupação de hóspedes em 60% 
de sua capacidade, observando ainda as orientações do Protocolo Sanitário para Eventos Corporativos, Festivos, 
Sociais, Lazer e Leilões;
a) Todos os hotéis devem atualizar, junto à Vigilância Sanitária, um Plano de Contingência no qual constam as me-
didas adotadas para receber os hóspedes de maneira segura e, sobretudo, colaborar no combate à transmissão da 
COVID-19; 
VII – Restaurantes, bares e lanchonetes, bem como condomínios, clubes e shopping poderão liberar o acesso ao 
playground, com exceção da “piscina de bolinha”, desde que observadas as orientações do Protocolo Sanitário para 
Eventos Corporativos, Festivos, Sociais, Lazer e Leilões;
VIII – Os proprietários, funcionários e colaboradores dos restaurantes, bares, pizzarias e similares continuam obrigados 
a participar do Treinamento de Boas Práticas previsto pelo protocolo sem prejuízo de outras previstas no Protocolo 
Sanitário para Alimentos e Bebidas;
a) O certifi cado de participação no curso é pré-requisito para o estabelecimento receber o selo que comprova que o 
comércio está apto a funcionar dentro das normas de prevenção à COVID-19.  
IX – Os cultos religiosos poderão funcionar diariamente até 22h, obedecendo a lotação máxima de 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade da estrutura da entidade, limitada a 200 pessoas e, ainda, obedecendo ao protocolo de biosse-
gurança aprovado pela Vigilância Sanitária;
X – Excepcionalmente nos dias 05 e 06 de agosto, período que antecede o Dia dos Pais, o comércio geral poderá 
funcionar até às 20h;
XI – As atividades de academias e academias dos clubes sociais, estúdios fi tness e de pilates, crossfi t, escolas de 
natação, hidroterapia e correlatos poderão funcionar de segunda a sábado, das 05h às 22h, e aos domingos de 08h às 
14h, desde que possuam o protocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária, realizando o atendimento 
aos praticantes com pré-agendamento e respeitando a ocupação estabelecida pelo protocolo.
XII – Fica revogada a proibição de circulação e permanência de pessoas nas vias, bens e áreas públicas no período 
de meia-noite às 05h.
a) Fica expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas de forma a promover a aglomeração 
de pessoas. 
b) Fica expressamente proibido o uso de som automotivo em vias públicas de forma a promover a aglomeração de 
pessoas.
Art. 2°. As medidas e datas estabelecidas por este Decreto poderão ser alteradas ou revogadas em decorrência de 
agravamento da pandemia no âmbito municipal.
Art. 3°. 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, e em caso de reincidência 
na cassação de alvará de funcionamento, sem prejuízo de eventual responsabilização pelo crime de infração de me-
dida sanitária preventiva de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 401   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Decreta luto ofi cial.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o falecimento no dia 28 de julho de 2021 da cidadã araxaense Dona Marlene Maria Goulart;
CONSIDERANDO que a falecida é fi lha ilustre de nosso Município de Araxá, idealizadora e fundadora do Hospital de 
Brinquedos de São Francisco de Assis, responsável por trazer alegria a milhares de crianças, não só de Araxá, mas 
de todo o Brasil;
CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade araxaense no decorrer de sua vida como cidadã;
CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade araxaense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade 
que emerge pela perda de uma cidadã 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 29, 30 e 31 de julho de 2021, em sinal de pesar pelo 
falecimento da cidadã araxaense Dona Marlene Maria Goulart.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 402   -   DE 28 DE JULHO 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: MARLON DE LIMA LOPES, portador do RG nº MG-18.581.528 e inscrito no CPF sob o nº 121.970.626-
46;
c) Tesoureiro: CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA, portadora do RG nº MG-7.202.195 e inscrita no CPF sob o nº 
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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. Fica revogado o Decreto nº 331 de 07 de junho de 2021.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 406   -   DE 30 DE JULHO DE 2021

Regulamenta no município, os dispositivos da Lei Federal N° 13.874, de 20 de setembro de 2019, e do Decreto Estad-
ual N° 48.036 de 10 de setembro de 2020, que tratam da liberdade econômica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e 
tendo em vista a Lei Federal Nº 13.874, de 20 de Setembro de 2019 o Decreto Estadual Nº 48.036 de 10 de setembro 
de 2020, e o Decreto estadual Nº 47.776 de 04 de dezembro de 2019;
DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica regulamentada no âmbito do Município os dispositivos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 
2019, que tratam de direitos de liberdade econômica.
Art. 2º Para fi ns do disposto no art. 1º, este decreto estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício 
de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do Poder Público municipal como agente normativo e regulador.
Art. 3º São princípios que norteiam o disposto neste Decreto:
I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;
II - a boa-fé do particular perante o poder público;
III - a intervenção subsidiária e excepcional do estado sobre o exercício de atividades econômicas; e
IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o estado.
Art. 4º Será afastado o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante a Prefeitura Municipal, em conformi-
dade com o parágrafo único do art. 2º da Lei Federal 13.874 de 2019 quando:
I - constatada má-fé perante os órgãos municipais, estaduais ou federais;
II - constatada reincidência de infração à legislação municipal, estadual ou federal aplicável à instalação ou ao funcio-
namento da atividade econômica;
III – hipersufi ciência.
Art. 5º Este decreto tem como fi nalidade:
I – assegurar a todos, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei;
II – assegurar a observância dos direitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 13.874, de 2019, no que couber;
III – reduzir a interferência do poder público municipal na atividade empresarial e abreviar a efi ciência na solução dos 
casos em que a interferência do Poder Executivo na atividade empresarial se fi zer necessária, mediante a simplifi cação 
do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e exigências desproporcionais ou desnecessárias, que não 
decorram de exigência legal.
Parágrafo único – Os atos e decisões administrativos referentes a atos de liberação da atividade econômica deverão 
permanecer disponíveis para acesso na página eletrônica do respectivo órgão ou entidade, para garantia da transpar-
ência e publicidade, em conformidade com o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 13.874, de 2019.
Art. 6º Fica instituído o Programa Araxá Livre para Crescer, que estabelecerá a política de desburocratização e cumpri-
mento das diretrizes de liberdade econômica, em consonância com o Programa Estadual de Desburocratização “Minas 
Livre Para Crescer”, conforme regulamento editado pelo Município.

CAPÍTULO II
DOS ATOS DE LIBERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 7º – Para fi ns do disposto neste decreto, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a 
concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais 
atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, 
como condição para o exercício de atividade econômica.

CAPÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SEUS EFEITOS

Art. 8º O órgão ou a entidade responsável pela decisão administrativa acerca do ato administrativo de liberação classi-
fi cará o risco da atividade econômica em:
I – nível de risco I: baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente: a classifi cação de atividades para 
os fi ns do art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, cujo efeito específi co e exclusivo é dis-
pensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação 
e funcionamento do estabelecimento;
II – nível de risco II: médio risco, “baixo risco B” ou risco moderado: a classifi cação de atividades cujo grau de risco 
não seja considerado alto e que não se enquadrem no conceito de nível de risco I, baixo risco, “baixo risco A”, risco 
leve, irrelevante ou inexistente, disposto no inciso I deste artigo, cujo efeito é permitir, automaticamente após o ato do 
registro, a emissão de licenças, alvarás e similares de caráter provisório para início da operação do estabelecimento, 
conforme previsto no art. 7º, caput, da Lei Complementar nº 123, de 14 de novembro de 2006, e no art. 6º, caput, da 
Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007;
III – nível de risco III: alto risco: aquelas assim defi nidas por outras resoluções do CGSIM e pelos respectivos entes 
competentes, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção con-
tra incêndios.
§ 1º – O exercício de atividades classifi cadas no nível de risco I dispensa a solicitação de qualquer ato público de 
liberação.
§ 2º – As atividades de nível de risco II permitem vistoria posterior ao início da atividade, garantido seu exercício con-
tínuo e regular, desde que não haja previsão legal em contrário e não sejam constatadas irregularidades.
§ 3º – As atividades de nível de risco III exigem vistoria prévia para início da atividade econômica.
§ 4º – A classifi cação das atividades econômicas de que trata este artigo observará a estabelecida na Classifi cação 
Nacional de Atividade Econômica – CNAE da Comissão Nacional de Classifi cação – Concla.
§5º Para fi ns do disposto do caput deste artigo, o município adotará a classifi cação de riscos das atividades econômi-
cas do Comitê Gestor da REDESIM-MG, coordenada pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.
Art. 9º – Para fi ns do disposto neste decreto, considera-se:
I – requerente: toda pessoa, natural ou jurídica, essencial para o desenvolvimento e crescimento econômico do Estado, 
que requeira a liberação de atividade econômica ao concedente, observado o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 
13.874, de 2019;
II – concedente: órgãos e entidades do Poder Executivo responsáveis pela emissão de ato público de liberação de 
atividade econômica.
Art. 10 – Para aferir o nível de risco da atividade econômica, o concedente considerará, no mínimo:
I – a probabilidade de ocorrência de evento danoso:
à saúde;
ao meio ambiente;
à propriedade de terceiros;
II – a extensão, a gravidade, o grau de reparabilidade, o histórico, a recorrência e o impacto social de eventos danosos 
associados à atividade econômica.
Parágrafo único – Os parâmetros utilizados na classifi cação de nível de risco devem observar os critérios objetivos de 
segurança sanitária, prevenção e combate a incêndio e controle ambiental estabelecidos pelos órgãos competentes.
Art. 11 A aplicação dos arts. 1º ao 4º da Lei Federal nº 13.874/2019, que estabelece normas de proteção à livre inicia-
tiva e ao livre exercício de atividade econômica, dar-se-á na forma deste Decreto, fi cando estabelecido quanto a tais 
dispositivos da lei federal que:
I - serão observados pela administração municipal na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômi-
co, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação 
pública sobre localização e funcionamento de atividades, proteção ao meio ambiente, controle do uso e da ocupação 
do solo, ordenamento territorial e todas as demais atividades de fi scalização e regulação;
II – não se aplicam ao direito tributário e ao direito fi nanceiro;

III – constituem norma geral de direito econômico e serão observados para todos os atos públicos de liberação da 
atividade econômica executados pelo Município.
Art. 12 O direito à dispensa de ato público de liberação da atividade econômica não isenta o responsável legal pelo 
empreendimento da observância dos critérios legais de localização do empreendimento dispostos no Plano Diretor 
Municipal, bem como das normas ambientais, de segurança, sanitárias e de posturas aplicáveis.
Art. 13 Os estabelecimentos dispensados de atos públicos de liberação da atividade econômica fi cam submetidos à fi s-
calização pelos órgãos de controle federal, estadual ou municipal, com a fi nalidade de resguardar os direitos coletivos 
e o cumprimento das normas em conformidade com o § 2º do art. 3º da Lei federal nº 13.874, de 2019.

CAPÍTULO IV
PRAZOS

Art. 14 Ato próprio do dirigente máximo do órgão ou da entidade concedente fi xará prazo não superior a 60 (sessenta) 
dias, para resposta aos requerimentos de liberação de atividade econômica.
§ 1º Decorrido o prazo previsto no caput, a ausência de manifestação conclusiva do órgão ou da entidade implicará 
sua aprovação tácita.
§ 2º A aprovação tácita:
I – não exime o requerente de cumprir as normas aplicáveis à exploração da atividade econômica que realizar;
II – não afasta a sujeição à realização das adequações identifi cadas pela Administração Pública em fi scalizações 
posteriores.
§ 3º O disposto no caput não se aplica:
I – a ato público de liberação relativo a questões tributárias de qualquer espécie;
II – quando a decisão importar em compromisso fi nanceiro da Administração Pública;
III – quando se tratar de decisão sobre recurso interposto contra decisão denegatória de ato público de liberação;
IV – aos processos administrativos de licenciamento ambiental na hipótese de exercício de competência supletiva nos 
termos do disposto no § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011;
V – aos demais atos públicos de liberação de atividades com impacto signifi cativo ao meio ambiente, conforme esta-
belecido pelo órgão ambiental competente no ato normativo a que se refere o caput.
§4º O concedente poderá estabelecer prazos específi cos para fases do processo administrativo de liberação da ativi-
dade econômica, desde que respeitado o prazo máximo previsto no caput.
§5º O ato normativo de que trata o caput conterá a indicação de todos os atos públicos de liberação de competência 
do órgão ou da entidade concedente não sujeitos a aprovação tácita por decurso de prazo.
§6º Poderão ser estabelecidos prazos superiores ao previsto no caput, em razão da natureza dos interesses públicos 
envolvidos e da complexidade da atividade econômica a ser desenvolvida pelo requerente, mediante fundamentação 
da autoridade máxima do órgão ou da entidade.
Art. 15. Para fi ns de aprovação tácita, o prazo para decisão administrativa acerca do ato público de liberação do ex-
ercício de atividade econômica inicia-se na data da apresentação de todos os elementos necessários à instrução do 
processo.
§1º O particular será cientifi cado, expressa e imediatamente, sobre o prazo para a análise de seu requerimento, presu-
mida a boa-fé das informações prestadas.
§2º O concedente deverá priorizar a adoção de mecanismos automatizados e/ou eletrônicos para recebimento das 
solicitações de ato público de liberação.
§3º O concedente deve disponibilizar em meio físico ou digital a relação simplifi cada, clara e objetiva das exigências e 
requisitos legais que devem ser providenciados pelo requerente.
Art. 16. Para fi ns de aprovação tácita, o prazo para a decisão administrativa acerca do ato público de liberação do 
exercício de atividade econômica poderá ser suspenso por períodos de até 60 (sessenta) dias, se houver necessidade 
de complementação da instrução processual, devidamente justifi cada pelo concedente.
§1º O requerente será informado, de maneira clara acerca de todos os documentos e condições necessárias para 
complementação da instrução processual.
§ 2º Poderá ser admitida nova suspensão do prazo na hipótese da ocorrência de fato novo durante a instrução do 
processo.
Art. 17 O requerente poderá solicitar documento comprobatório da liberação da atividade econômica a partir do pri-
meiro dia útil subsequente ao término do prazo.
§1º O concedente buscará automatizar ou se valer de meios eletrônicos para a emissão do documento comprobatório 
de liberação da atividade econômica, especialmente nos casos de aprovação tácita.
§2º O documento comprobatório do deferimento do ato público de liberação não conterá elemento que indique a na-
tureza tácita da decisão administrativa.
Art. 18 Na hipótese de a decisão administrativa acerca do ato público de liberação de atividade econômica não ser pro-
ferida no prazo estabelecido, o processo administrativo será encaminhado à chefi a imediata do servidor responsável 
pela análise do requerimento, que poderá:
I – proferir a decisão de imediato;
II – remeter o processo administrativo à corregedoria para apuração da responsabilização.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 19 As disposições deste decreto aplicam-se ao trâmite do processo administrativo dentro de um mesmo órgão ou 
entidade, ainda que o pleno exercício da atividade econômica requeira ato administrativo adicional ou complementar 
cuja responsabilidade seja de outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer ente federativo.
Art. 20. A aplicação deste decreto independe de o ato público de liberação de atividade econômica:
I - estar previsto em lei ou em ato normativo infralegal;
II - referir-se a:
a. início, continuidade ou fi nalização de atividade econômica;
b. liberação de atividade, de serviço, de estabelecimento, de profi ssão, de instalação, de operação, de produto, de 
equipamento, de veículo e de edifi cação, dentre outros;
c. atuação de ente público ou privado.
Art. 21 O disposto neste decreto não se aplica ao ato ou ao procedimento administrativo de natureza fi scalizatória 
decorrente do exercício de poder de polícia pelo órgão ou pela entidade após o ato público de liberação.
Art. 22 O disposto neste decreto não se aplica ao direito tributário e ao direito fi nanceiro.
Art. 23 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 404   -   DE 28 DE JULHO DE 2021

Nomeia membros para comporem a Equipe Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
6.087/2011, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para comporem a Equipe Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente:
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: MARLON DE LIMA LOPES, portador do RG nº MG-18.581.528 e inscrito no CPF sob o nº 121.970.626-
46;
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 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, CNPJ nº 27.421.265/0001-10, 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. Fica revogado o Decreto nº 69 de 14 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 406   -   DE 30 DE JULHO DE 2021

Regulamenta no município, os dispositivos da Lei Federal n° 13.874, de 20 de setembro de 2019, e do Decreto Estad-
ual n° 48.036 de 10 de setembro de 2020, que tratam da liberdade econômica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA, 30 DE JULHO DE 2021PÁGINA | 4

tendo em vista a Lei Federal Nº 13.874, de 20 de Setembro de 2019 o Decreto Estadual Nº 48.036 de 10 de setembro 
de 2020, e o Decreto estadual Nº 47.776 de 04 de dezembro de 2019;
DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica regulamentada no âmbito do Município os dispositivos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 
2019, que tratam de direitos de liberdade econômica.
Art. 2º. Para fi ns do disposto no art. 1º, este decreto estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício 
de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do Poder Público municipal como agente normativo e regulador.
Art. 3º. São princípios que norteiam o disposto neste Decreto:
I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;
II - a boa-fé do particular perante o poder público;
III - a intervenção subsidiária e excepcional do estado sobre o exercício de atividades econômicas; e
IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o estado.
Art. 4º. Será afastado o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante a Prefeitura Municipal, em conformi-
dade com o parágrafo único do art. 2º da Lei Federal 13.874 de 2019 quando:
I - constatada má-fé perante os órgãos municipais, estaduais ou federais;
II - constatada reincidência de infração à legislação municipal, estadual ou federal aplicável à instalação ou ao funcio-
namento da atividade econômica;
III – hipersufi ciência.
Art. 5º. Este decreto tem como fi nalidade:
I – assegurar a todos, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei;
II – assegurar a observância dos direitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 13.874, de 2019, no que couber;
III – reduzir a interferência do poder público municipal na atividade empresarial e abreviar a efi ciência na solução dos 
casos em que a interferência do Poder Executivo na atividade empresarial se fi zer necessária, mediante a simplifi cação 
do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e exigências desproporcionais ou desnecessárias, que não 
decorram de exigência legal.
Parágrafo único – Os atos e decisões administrativos referentes a atos de liberação da atividade econômica deverão 
permanecer disponíveis para acesso na página eletrônica do respectivo órgão ou entidade, para garantia da transpar-
ência e publicidade, em conformidade com o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 13.874, de 2019.
Art. 6º. Fica instituído o Programa Araxá Livre para Crescer, que estabelecerá a política de desburocratização e cumpri-
mento das diretrizes de liberdade econômica, em consonância com o Programa Estadual de Desburocratização “Minas 
Livre Para Crescer”, conforme regulamento editado pelo Município.

CAPÍTULO II
DOS ATOS DE LIBERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 7º. Para fi ns do disposto neste decreto, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a con-
cessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos 
exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como 
condição para o exercício de atividade econômica.

CAPÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SEUS EFEITOS

Art. 8º. O órgão ou a entidade responsável pela decisão administrativa acerca do ato administrativo de liberação clas-
sifi cará o risco da atividade econômica em:
I – nível de risco I: baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente: a classifi cação de atividades para 
os fi ns do art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, cujo efeito específi co e exclusivo é dis-
pensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação 
e funcionamento do estabelecimento;
II – nível de risco II: médio risco, “baixo risco B” ou risco moderado: a classifi cação de atividades cujo grau de risco 
não seja considerado alto e que não se enquadrem no conceito de nível de risco I, baixo risco, “baixo risco A”, risco 
leve, irrelevante ou inexistente, disposto no inciso I deste artigo, cujo efeito é permitir, automaticamente após o ato do 
registro, a emissão de licenças, alvarás e similares de caráter provisório para início da operação do estabelecimento, 
conforme previsto no art. 7º, caput, da Lei Complementar nº 123, de 14 de novembro de 2006, e no art. 6º, caput, da 
Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007;
III – nível de risco III: alto risco: aquelas assim defi nidas por outras resoluções do CGSIM e pelos respectivos entes 
competentes, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção con-
tra incêndios.
§ 1º – O exercício de atividades classifi cadas no nível de risco I dispensa a solicitação de qualquer ato público de 
liberação.
§ 2º – As atividades de nível de risco II permitem vistoria posterior ao início da atividade, garantido seu exercício con-
tínuo e regular, desde que não haja previsão legal em contrário e não sejam constatadas irregularidades.
§ 3º – As atividades de nível de risco III exigem vistoria prévia para início da atividade econômica.
§ 4º – A classifi cação das atividades econômicas de que trata este artigo observará a estabelecida na Classifi cação 
Nacional de Atividade Econômica – CNAE da Comissão Nacional de Classifi cação – Concla.
§5º Para fi ns do disposto do caput deste artigo, o município adotará a classifi cação de riscos das atividades econômi-
cas do Comitê Gestor da REDESIM-MG, coordenada pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.
Art. 9º. Para fi ns do disposto neste decreto, considera-se:
I – requerente: toda pessoa, natural ou jurídica, essencial para o desenvolvimento e crescimento econômico do Estado, 
que requeira a liberação de atividade econômica ao concedente, observado o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 
13.874, de 2019;
II – concedente: órgãos e entidades do Poder Executivo responsáveis pela emissão de ato público de liberação de 
atividade econômica.
Art. 10. Para aferir o nível de risco da atividade econômica, o concedente considerará, no mínimo:
I – a probabilidade de ocorrência de evento danoso:
a) à saúde;
b) ao meio ambiente;
c) à propriedade de terceiros;
II – a extensão, a gravidade, o grau de reparabilidade, o histórico, a recorrência e o impacto social de eventos danosos 
associados à atividade econômica.
Parágrafo único – Os parâmetros utilizados na classifi cação de nível de risco devem observar os critérios objetivos de 
segurança sanitária, prevenção e combate a incêndio e controle ambiental estabelecidos pelos órgãos competentes.
Art. 11. A aplicação dos arts. 1º ao 4º da Lei Federal nº 13.874/2019, que estabelece normas de proteção à livre inicia-
tiva e ao livre exercício de atividade econômica, dar-se-á na forma deste Decreto, fi cando estabelecido quanto a tais 
dispositivos da lei federal que:
I - serão observados pela administração municipal na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômi-
co, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação 
pública sobre localização e funcionamento de atividades, proteção ao meio ambiente, controle do uso e da ocupação 
do solo, ordenamento territorial e todas as demais atividades de fi scalização e regulação;
II – não se aplicam ao direito tributário e ao direito fi nanceiro;
III – constituem norma geral de direito econômico e serão observados para todos os atos públicos de liberação da 
atividade econômica executados pelo Município.
Art. 12. O direito à dispensa de ato público de liberação da atividade econômica não isenta o responsável legal pelo 
empreendimento da observância dos critérios legais de localização do empreendimento dispostos no Plano Diretor 
Municipal, bem como das normas ambientais, de segurança, sanitárias e de posturas aplicáveis.
Art. 13. Os estabelecimentos dispensados de atos públicos de liberação da atividade econômica fi cam submetidos à 
fi scalização pelos órgãos de controle federal, estadual ou municipal, com a fi nalidade de resguardar os direitos coleti-
vos e o cumprimento das normas em conformidade com o § 2º do art. 3º da Lei federal nº 13.874, de 2019.

CAPÍTULO IV
PRAZOS

Art. 14. Ato próprio do dirigente máximo do órgão ou da entidade concedente fi xará prazo não superior a 60 (sessenta) 
dias, para resposta aos requerimentos de liberação de atividade econômica.
§ 1º Decorrido o prazo previsto no caput, a ausência de manifestação conclusiva do órgão ou da entidade implicará 
sua aprovação tácita.
§ 2º A aprovação tácita:
I – não exime o requerente de cumprir as normas aplicáveis à exploração da atividade econômica que realizar;
II – não afasta a sujeição à realização das adequações identifi cadas pela Administração Pública em fi scalizações 
posteriores.
§ 3º O disposto no caput não se aplica:
I – a ato público de liberação relativo a questões tributárias de qualquer espécie;
II – quando a decisão importar em compromisso fi nanceiro da Administração Pública;
III – quando se tratar de decisão sobre recurso interposto contra decisão denegatória de ato público de liberação;
IV – aos processos administrativos de licenciamento ambiental na hipótese de exercício de competência supletiva nos 
termos do disposto no § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011;
V – aos demais atos públicos de liberação de atividades com impacto signifi cativo ao meio ambiente, conforme esta-
belecido pelo órgão ambiental competente no ato normativo a que se refere o caput.
§4º O concedente poderá estabelecer prazos específi cos para fases do processo administrativo de liberação da ativi-
dade econômica, desde que respeitado o prazo máximo previsto no caput.
§5º O ato normativo de que trata o caput conterá a indicação de todos os atos públicos de liberação de competência 
do órgão ou da entidade concedente não sujeitos a aprovação tácita por decurso de prazo.
§6º Poderão ser estabelecidos prazos superiores ao previsto no caput, em razão da natureza dos interesses públicos 
envolvidos e da complexidade da atividade econômica a ser desenvolvida pelo requerente, mediante fundamentação 
da autoridade máxima do órgão ou da entidade.
Art. 15. Para fi ns de aprovação tácita, o prazo para decisão administrativa acerca do ato público de liberação do ex-
ercício de atividade econômica inicia-se na data da apresentação de todos os elementos necessários à instrução do 
processo.
§1º O particular será cientifi cado, expressa e imediatamente, sobre o prazo para a análise de seu requerimento, presu-
mida a boa-fé das informações prestadas.

§2º O concedente deverá priorizar a adoção de mecanismos automatizados e/ou eletrônicos para recebimento das 
solicitações de ato público de liberação.
§3º O concedente deve disponibilizar em meio físico ou digital a relação simplifi cada, clara e objetiva das exigências e 
requisitos legais que devem ser providenciados pelo requerente.
Art. 16. Para fi ns de aprovação tácita, o prazo para a decisão administrativa acerca do ato público de liberação do 
exercício de atividade econômica poderá ser suspenso por períodos de até 60 (sessenta) dias, se houver necessidade 
de complementação da instrução processual, devidamente justifi cada pelo concedente.
§1º O requerente será informado, de maneira clara acerca de todos os documentos e condições necessárias para 
complementação da instrução processual.
§ 2º Poderá ser admitida nova suspensão do prazo na hipótese da ocorrência de fato novo durante a instrução do 
processo.
Art. 17. O requerente poderá solicitar documento comprobatório da liberação da atividade econômica a partir do pri-
meiro dia útil subsequente ao término do prazo.
§1º O concedente buscará automatizar ou se valer de meios eletrônicos para a emissão do documento comprobatório 
de liberação da atividade econômica, especialmente nos casos de aprovação tácita.
§2º O documento comprobatório do deferimento do ato público de liberação não conterá elemento que indique a na-
tureza tácita da decisão administrativa.
Art. 18. Na hipótese de a decisão administrativa acerca do ato público de liberação de atividade econômica não ser pro-
ferida no prazo estabelecido, o processo administrativo será encaminhado à chefi a imediata do servidor responsável 
pela análise do requerimento, que poderá:
I – proferir a decisão de imediato;
II – remeter o processo administrativo à corregedoria para apuração da responsabilização.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 19. As disposições deste decreto aplicam-se ao trâmite do processo administrativo dentro de um mesmo órgão ou 
entidade, ainda que o pleno exercício da atividade econômica requeira ato administrativo adicional ou complementar 
cuja responsabilidade seja de outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer ente federativo.
Art. 20. A aplicação deste decreto independe de o ato público de liberação de atividade econômica:
I - estar previsto em lei ou em ato normativo infralegal;
II - referir-se a:
a. início, continuidade ou fi nalização de atividade econômica;
b. liberação de atividade, de serviço, de estabelecimento, de profi ssão, de instalação, de operação, de produto, de 
equipamento, de veículo e de edifi cação, dentre outros;
c. atuação de ente público ou privado.
Art. 21. O disposto neste decreto não se aplica ao ato ou ao procedimento administrativo de natureza fi scalizatória 
decorrente do exercício de poder de polícia pelo órgão ou pela entidade após o ato público de liberação.
Art. 22. O disposto neste decreto não se aplica ao direito tributário e ao direito fi nanceiro.
Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.573   -   DE 23 DE JULHO DE 2021

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas 
fi scais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2022, estão 
identifi cados nos Demonstrativos desta  Lei, em conformidade com a Portaria nº 375, de 08 de junho 2020 da Secre-
taria do Tesouro Nacional.
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Au-
tarquias, Fundações e Fundos, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações do Manual De Demonstrativos 
Fiscais da Portaria Nº 375, de 08 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional, 11ª Edição do Manual de Elab-
oração válida para 2021.
Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:
ANEXO 1 - 01.00.00 RISCOS FISCAIS.
01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.
ANEXO 2 - 02.00.00 METAS FISCAIS
02.01.00 DEMONSTRATIVO 1  - METAS ANUAIS.
02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXER-
CÍCIOS ANTERIORES.
02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATI-
VOS.
02.06.00 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DERECEITA.
02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESASOBRIGATOIRAS DE CARÁTER CONTIN-
UADO.
Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consol-
idação constituirá nas Metas Fiscais do Município.  

SEÇÃO I
RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º- Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022, deverá conter o Anexo 
de Riscos Fiscais e Providências.

SEÇÃO II
METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I- Metas Anuais, 
será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e 
Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2022 e para os dois seguintes.
§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 deverão levar em conta a previsão de aumento ou 
redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas 
ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades, cujos valores constantes, 
utilizam o parâmetro do Índice Ofi cial de Infl ação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 375 de julho de 2020 da 
Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2º - Os valores da coluna “% PIB” são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos 
pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.
§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 375 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional as 
METAS ANUAIS DA LDO 2022, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita.  

SEÇÃO III
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das 
Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como fi nalidade estabelecer um comparativo entre as metas fi xadas e o resul-
tado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública 
Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores 
estabelecidos como metas.
Parágrafo Único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 375 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro 
Nacional, as Metas Fiscais do Exercício Anterior da LDO 2022, passam a conter o cálculo do percentual em relação à 
Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.  

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

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

SEÇÃO V
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

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

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

DORES PÚBLICOS
Art. 12- Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea “a”, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais 
integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação fi nanceira e atuarial do re-
gime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - avaliação da Situação Finan-
ceira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 375 de 
julho de 2020 da Secretaria do Tesouro Nacional, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, 
terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

SEÇÃO VIII
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

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

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

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fi xem para o ente obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.
Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a 
permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de des-
pesas de caráter continuado.

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

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

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória 
e metodologia de cálculo que justifi quem os resultados pretendidos, comparando-as com as fi xadas nos três exercícios 
anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria STN nº 375, de 8 de julho de 2020, a base de dados da receita 
e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios 
anteriores e das previsões para 2022, 2023 e 2024.

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

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

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

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela 
emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores 
apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2022, 2023 e 2024.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício fi nanceiro de 2022, atendidas as despesas 
obrigatórias e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social consistem na agenda para enfrentamento dos efeitos da pandemia provocada pelo COVID 19, e correspondem 
às metas relativas ao exercício de 2022 defi nidas para os projetos estratégicos a serem inseridos no Plano Plurianual 
de 2022 a 2025
§ 1º– As prioridades e metas da Administração Pública observarão as seguintes diretrizes:
I – redução das desigualdades sociais e combate à fome e à pobreza;
II – acesso universal à educação pública gratuita e de qualidade, priorizando o ensino fundamental;
III - efi ciência na gestão e melhoria na qualidade dos serviços públicos de saúde, garantindo a oferta e a humanização 
do atendimento, o fortalecimento da atenção básica e especializada, a estrutura de saúde para atendimento ao idoso, 
a valorização dos profi ssionais de saúde, a mais efi ciente vigilância sanitária, prevenção e atendimento nos casos de 
endemias e crises infectocontagiosas;
IV – sustentabilidade econômica, social e ambiental;
V – aumento de geração do trabalho e renda, em especial ao “primeiro emprego” com o incentivo à empregabilidade 
dos profi ssionais, aos micro empreendedores individuais, aos artesãos e aos trabalhadores informais.
VI - fortalecimento da política habitacional de interesse social, com viabilização de novas moradias, redução das áreas 
de risco e regularização urbanística;
VII - promoção, apoio e incentivo às atividades culturais; valorização do patrimônio histórico e cultural; recuperação e 
revitalização de espaços públicos; 
VIII –modernização da gestão pública ampliando a oferta de serviços públicos de qualidade, melhor estrutura de tra-
balho ao servidor; 
§ 2º – As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alo-
cação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação 
de crédito (art. 45 da LRF).

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício fi nanceiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias, 
Fundações, Fundos, e outras, que recebam recursos do Tesouro Municipal e da Seguridade Social e será estruturado 
em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.
Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, 
especifi cando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas 
as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, 
por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as 
Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas 
Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I 
da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

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

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2022 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio 
entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias, Fundações, Fundos e outras 
(arts. 1º, § 1º 4º I, “a” e 48 LRF).
Parágrafo Único – Os Decretos, que abrirem crédito adicional, acompanhado de exposição justifi cativa serão publi-
cados, na íntegra, no órgão de divulgação ofi cial do Município, e disponibilizados na rede mundial de computadores, 
desde a sua publicação até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício.
Art. 24 - Os estudos para defi nição dos Orçamentos da Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração 
da legislação tributária, incentivos fi scais autorizados, a infl ação do período, o crescimento econômico, a ampliação 
da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 
12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o 
Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estima-
tivas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).
Art. 25. Na execução do orçamento, verifi cado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das me-
tas de resultado primário e nominal, o Poder Executivo, e o Poder Legislativo de forma proporcional as suas dotações 
e observadas a fonte de recursos, ressalvados as transferências voluntárias e operação de crédito, adotarão o me-
canismo de limitação de empenhos e movimentação fi nanceira nos montantes necessários, para as dotações abaixo: 
I - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
II - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros, pessoa física, ou jurídica, das diversas atividades;
III – equipamentos, desde que não adjudicado o procedimento licitatório;
IV – desapropriações, quando não promulgado o Decreto de desapropriação.
§ 1o. Projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de transferências voluntárias somente terão empenho e 
movimentação fi nanceira, quando internalizados os recursos destinados à execução prevista, limitados os valores de 
empenho e movimentação fi nanceira aos valores efetivamente recebidos. 
§ 2o. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo 
da limitação de empenho e movimentação fi nanceira, será considerado ainda o resultado fi nanceiro apurado no Bal-
anço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.
Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 
2022, poderão ser expandidas em até 30% (trinta por cento), tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de 
Caráter Continuado fi xadas na Lei Orçamentária Anual para 2022 (art. 4º, § 2º da LRF).
Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes 
do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).
Parágrafo Único: Os riscos fi scais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei 
Federal Nº 4.320/1964.
Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2022 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, de no míni-
mo 1% (um por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas e deverá conter autorização para abertura de créditos 
adicionais suplementares sobre o valor total do orçamento de cada entidade para a abertura. (art. 5º, III da LRF).
§ 1º- Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fi scais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e para abertura de Créditos 
Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º 
(art. 5º III, “b” da LRF).
§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fi scais, caso estes não se concretizem até o dia 01 
de dezembro de 2022, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos 
adicionais suplementares de dotações que se tornaram insufi cientes.
Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados 
no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, 
a programação fi nanceira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades 
Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).
Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas e fontes de 
recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só 
serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fl uxo de caixa, res-
peitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).
Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2022, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será 
considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).
Art. 33 - A transferência de recursos para organizações da sociedade civil atenderá às entidades sem fi ns lucrativos 
que exerçam atividades:
I – de caráter assistencial, recreativo, esportivo, as voltadas à promoção de emprego e renda, cuja formalização se 
dará através de Termo Fomento, Termo de Colaboração, ou Acordo de Cooperação, os quais reger-se-ão pelo Decreto 
Municipal n.º 2.229, de 07 de dezembro de 2016;
II – na área de saúde, cuja formalização se dará através de convênio, aos quais se aplicam as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;
III – de caráter cultural, cuja formalização se dará através de Termo de Compromisso Cultural, aos quais se aplicam 
as disposições dos artigos 20 a 30 e, 42 a 63 da Instrução Normativa n.º 01, de 07 de abril de 2015, do Ministério da 
Cultura;
IV – de caráter educativo, cuja formalização se dará através de convênio, aos quais se aplicam as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de julho de 1993, e da Lei Municipal n.º 5.275, de 04 de junho de 2008, esta naquilo que não 
contrariar as disposições da presente Lei.
§ 1º - Admite-se, em caráter excepcional a transferência de recursos para o setor privado às entidades sem fi ns lucra-
tivos para a promoção de eventos incluídos no Calendário de Eventos da Prefeitura Municipal de Araxá desde que, 
contribuam para fomentar, mesmo que temporariamente, a geração de emprego e renda.
§ 2º - A transferência de recursos a instituições sem fi ns lucrativos independerá de autorização legislativa.
§ 3º - Para efeitos do disposto, na alínea II, do art. 45 da lei 13.019/2014, com a redação dada pela lei n. 13.204/2015 
fi cam, vedadas as organizações da sociedade civil que celebrarem quaisquer das parcerias elencadas nos incisos 
deste artigo, pagar servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, observado, o disposto na lei 
municipal n. 7.322/2019. 
§ 4º - As organizações da sociedade civil benefi ciadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade 
municipal( art. 4º, I, “f” e 26 da LRF).
Parágrafo Único - As entidades benefi ciadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 
30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, 
parágrafo único da Constituição Federal).
Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-fi nanceiro e declaração do orde-
nador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da 
licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas 
decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo 
montante no exercício fi nanceiro de 2022, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fi xado 
no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e Lei 14133/2020, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).
Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na 
alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação 
de crédito (art. 45 da LRF).
Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal 
quando fi rmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).
Art. 37 - A previsão das receitas e a fi xação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.
Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, 
a dotação fi xada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos 
nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Des-
pesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, deverá ser feita 
por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no 
âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal), mediante Lei especifi ca 
Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2022, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir 
novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, 
desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022 (art. 167, I da Constituição Federal).
Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no 
art. 50, § 3º da LRF.
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas 
fi scais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao fi nal do exercício (art. 4º, 
“e” da LRF).
Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária 
de 2022 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus 
objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, “e” da LRF).

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para aten-
dimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas 
apuradas até o fi nal do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).
Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específi ca (art. 32, Parágrafo Único 
da LRF).
Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento defi nido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o 
Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação fi nanceira 
(art. 31, § 1°, II da LRF).

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante autorização legislativa, poderão em 2022, criar cargos e 
funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir 
pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, estando os recursos para as despesas correspondentes previstos na lei orçamentária 
para 2022.
§ 1°. As despesas com pessoal para o exercício 2022 serão fi xadas tendo como referencial, no mínimo, a folha do mês 
de julho de 2021, acrescida do seguinte:
I –do percentual previsto da revisão geral anual dos servidores públicos municipais;
II –do percentual previsto de recomposição do salário mínimo;
III – do percentual previsto de acréscimo do piso do professor;
IV –do percentual de acréscimo previsto para os agentes de endemia, e demais servidores da saúde cuja remuneração 
seja regulamentada por legislação federal;
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§ 2°. Acompanhará o projeto de lei orçamentária para o exercício 2022 demonstrativo do valor da folha dos servidores 
públicos do Poder Executivo, suas autarquias e fundações, especifi cando-se os valores totais e quantitativos:
I -  dos cargos comissionados, efetivos, estabilizados, e contratados;
II – o valor total das folhas dos professores, supervisores, agentes de endemia, e demais servidores da saúde cuja 
remuneração seja regulamentada por legislação federal, daqueles cuja remuneração seja igual ao valor do salário 
mínimo, dos demais servidores, tendo referência o mês de julho de 2021 e uma outra coluna com os percentuais de 
projeção citados nos incisos do § 1°, acrescidos dos respectivos quantitativos do número de servidores.  
Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada 
um dos Poderes em 2022, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despe-
sa verifi cada no exercício de 2021, acrescida de10%, obedecido os limites prudencial de 48,60% e 5,40% da Receita 
Corrente Líquida, respectivamente.
Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justifi cado pela autori-
dade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando 
as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, 
V da LRF).
Art. 48 – (SUPRIMIDO)
Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substitu-
ição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guar-
dem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades 
próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos 
de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de 
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a des-
pesa será classifi cada em outros elementos de despesa que não o “34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de 
Contratos de Terceirização”.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei 
Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo.
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício fi nanceiro de 2022, 
fi ca o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva 
lei orçamentária anual.
Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de comprom-
issos assumidos, motivados por insufi ciência de tesouraria.
Parágrafo Único – Acompanhará o Projeto de Lei orçamentária, relatório de Obras em andamento, inclusive as realiza-
das pela Administração Indireta, contendo no mínimo as seguintes informações: unidade orçamentária, obra, projeto ou 
atividade por onde correm as despesas, valor total, valor pago, valor a pagar em 2022, percentual de execução física.
Art. 55. As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária que dependam da indicação de recursos correspondentes por 
anulação, somente serão admitidas, quando:
I – demonstrarem compatibilidade com o plano plurianual e com a as metas e prioridades estabelecidas nesta lei;
II – as anulações de dotações orçamentárias não incidam sobre:
a) Dotações para Pessoal e seus encargos;
b) Serviços da dívida;
c) Os elementos de despesa Serviços de terceiros pessoa física ou jurídica, obras e instalações, referentes à prestação 
de serviços, ou obras em andamento, exceto se comprovado, que as dotações anuladas não interferem na execução 
programada, para o exercício;
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
IV – na hipótese de receita vinculada, mantenha-se a vinculação na destinação dos recursos, e observe-se as pre-
scrições dos incisos I, e II anteriores
Parágrafo Único. Para efeitos desta lei, a demonstração de compatibilidade corresponde, a inclusão nas justifi cativas, 
além do correspondente projeto ou atividade no Plano Plurianual, a memória de cálculo que justifi que o valor sugerido, 
preferencialmente com a anexação de declaração do Secretário responsável pela execução, que os valores guardam 
estreita consonância com os custos praticados pela Administração Municipal, vedada a utilização de valores mera-
mente referenciais. 
Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus 
órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.574   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência, no âmbito do Município de Araxá e dá 
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores Maristela Aparecida Dutra, João Ferreira Veras 
Neto, Professora Leni Nobre de Oliveira, Valter José da Silva – Valtinho da Farmácia e Wellington Alves Martins – Wel-
lington da Bit, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1.° Fica instituída a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência, no âmbito do município de 
Araxá, que ocorrerá, anualmente, na semana que compreender o dia 26 de setembro, data que se comemora o Dia 
Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência, regulamentando a Lei Federal nº 13.798/2019.
§ 1.° A Semana de que trata O caput deste artigo passará a integrar o Calendário Ofi cial do Município.
§ 2.° A Semana deverá ser realizada, principalmente, as Estratégias de Saúde da Família - ESF e Unidades Básicas 
de Saúde- UBS e na Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas 
e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
Art. 2.° A Semana deverá conter os seguintes  objetivos: 
I -  Prevenir a gravidez na adolescência;
II - Contribuir para a diminuição do índice de gravidez na adolescência;
III - Incentivar o planejamento familiar ou reprodutivo; 
IV - Prevenir doenças sexualmente transmissíveis - DST;
V - Diminuir as situações de exclusão social decorrentes da gravidez precoce;
VI - Informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situação da adolescente mãe e da paternidade precoce;
VII - Conferir visibilidade social as ações pertinentes da questão;
VIII - Resgatar as adolescentes para a cidadania, por meio do suporte de assistentes sociais e agentes de saúde;
IX - Incentivar o ingresso dessas jovens em programas sociais.
Art. 3.° A Semana de Orientação e Proteção da Gravidez na Adolescência compreenderá a realização de seminários, 
ciclos de palestras e ações educativas nos estabelecimentos da Rede Pública de Ensino, na Rede Municipal de Saúde 
e de Ação Social.
Art. 4.° A Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência será realizada por meio de:
I - Campanhas de divulgação de todos os serviços disponíveis oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde;
II - Oferecimento de todos os métodos e técnicas de contracepção aceita e que não coloquem em risco a vida e a saúde 
das pessoas, garantindo a liberdade de opção.
Art. 5.° Para consecução dos objetivos desta Lei, o Poder Executivo poderá:
I - Celebrar convênios com o Ministérios da Saúde, da Justiça, da Educação e da Cultura, bem como com secretarias, 
delegacias e órgãos de saúde, de educação, de segurança pública, de assistência social do Estado, assim como com 
outros Municípios;
II - Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, visando promover palestras, exposições e debates 
públicos sobre o assunto;
III - Promover e estimular a realização de programas de orientação e de palestras nos estabelecimentos da rede mu-
nicipal de ensino; 
IV - Promover a divulgação junto aos meios de comunicação.
Art. 6.° Os órgãos municipais que tenham comprometimento com a questão da adolescência, em especial, a Secretaria 
Municipal de Saúde, de Educação e de Ação Social, deverão desenvolver ações sistemáticas e continuadas ao longo 
do ano, com vista à orientação, à prevenção e ao acompanhamento da gravidez na adolescência.
Art. 7.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.575   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências.  
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Wagner José da Silva, com a Graça de Deus aprova e 
eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada Avenida Araporã a Rua que se inicia no fi nal da Rua Terêncio Pereira esquina da Rua 
Antônio Pereira Vale no Bairro Santo Antônio, Loteamento Monte Jardim e termina na Rotatória que une a Avenida 
Lorena Simeão Vale, Avenida Therezinha Teixeira Valle e Rua Paulo Rosa no Loteamento Residencial Dona Adélia II 
e Loteamento Portal Camburi.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios. 
Art. 3º - Esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.576   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Institui o Selo “Estabelecimento Seguro e Saudável” que Irá reconhecer os estabelecimentos comerciais do Município 
de Araxá que seguem as recomendações de Saúde para evitar contaminação do COVID-19.
A Câmara Municipal de Araxá, por iniciativa do Vereador Ordiley Henrique da Rocha – Dirley da Escolinha, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte lei: 
Art. 1º Esta Lei institui o Selo Estabelecimento Saudável e Seguro, no âmbito do Município de Araxá, com a fi nalidade 
de reconhecer as empresas que cumpram as recomendações da Secretária de Saúde para evitar a contaminação dos 
espaços com COVID-19.
Art. 2º As empresas que pretendam obter o selo deverão cumprir os requisitos da Vigilância Sanitária, que exige a 
implementação de um protocolo interno de acordo com as recomendações da Secretária de Saúde, que asseguram a 
higienização necessária para evitar risco de contágio e garante procedimentos seguros para funcionamento de ativi-
dades. 
Art. 3º O reconhecimento estará sempre associado à empresa, essa que poderá usar o selo “Estabelecimento Saudável 
e Seguro” fi sicamente em suas instalações e nas plataformas digitais. 
Art. 4º Fica estabelecido que as empresas que quiserem aderir ao Selo deverão fazer uma Declaração de Estabeleci-
mento Saudável e Seguro a todos os colaboradores receberão informação e/ou formação específi ca sobre: 
§1º - Protocolo interno relativo ao surto de Coronavírus (COVID-19).
§2º - Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controle de infecção relativamente ao surto de coronavírus 
(COVID-19), incluindo os procedimentos estabelecidos no inciso V e XXI do art. 67, c/c inciso II do art. 117, c/c inciso 
art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, em atenção às deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, instituído pelo Decreto 
Municipal nº 946/2020. 
Art.5º Todos os estabelecimentos deverão disponibilizar aos 
seus clientes as informações e os itens necessários à prevenção da Covid-19, conforme os protocolos vigentes.
Art.6º Os comerciantes deverão obrigatoriamente ter em seus estabelecimentos equipamentos, itens de higiene dis-
poníveis, tanto para colaboradores como para os usuários do serviço, de acordo com as normas de saúde exigidas.
Art.7º O ambiente de trabalho deverá seguir protocolos de limpeza que seguem de forma a tornar cada vez mais seguro 
o local de trabalho.
Art.8º O cumprimento de protocolos internos de higienização e segurança pelos parceiros envolvidos são de requisito 
essencial para que se obtenha o Selo. 
§ 1º A submissão da presente declaração, com validade de 1(um) ano, decorre do compromisso de que todos os req-
uisitos anteriormente validados são na íntegra cumpridos pelos comerciantes.
§ 2º Apenas as empresas autorizadas a funcionar, nos moldes da legislação, estarão aptas a receberem o selo. 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.577   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Acrescenta Parágrafo único ao Art. 10 da Lei Municipal Nº 7.187/2017 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Luiz Carlos Bittencourt, com a Graça de Deus aprova e 
eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. O Art. 10, da Lei Municipal Nº 7.187, de 27 de julho de 2017, passa a viger acrescido do Parágrafo único, com 
a seguinte redação:
“Art.10 ...
Parágrafo Único. A proibição do caput deste artigo não se aplica em caso de retifi cação do registro de concessão, me-
diante documentação comprobatória e análise pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal.”
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.578   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre incentivos a inovação, empreendedorismo inovador, pesquisa cientifi ca e tecnológica no ambiente pro-
dutivo e dá providências no âmbito do Município de Araxá/MG, conforme disposto na Lei Federal nº 10.973 de 2 de 
dezembro de 2004 e suas alterações, na Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016, e na Lei Complementar 182 de 1º de 
junho de 2021 e suas alterações e cria o Laboratório de Inovação, o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia – 
COMIT e o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia - FUNDIT
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Esta Lei tem, entre outros, o fi m de dar cumprimento às disposições dos arts. 23, 24, 218, 219 e 219-A da 
Constituição Federal, Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, Decreto 
Federal nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018 e a Lei Complementar nº 182 de 1º de junho de 2021.
Art. 2º - Esta Lei estabelece medidas de incentivo as atividades cientifi cas, tecnológicas e de inovação realizadas por 
entidades públicas e privadas, visando promover o desenvolvimento socioeconômico, educacional, turístico, cultural e 
ambiental, devendo ser observados os seguintes princípios, além daqueles defi nidos na Lei Federal nº 10.973, de 02 
de dezembro de 2004 e suas alterações na Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016:
I – Fomentar o empreendedorismo inovador, estabelecendo modelos de gestão que apoiem tais iniciativas em parceria 
com órgãos públicos e privados;
II - Promover o empreendedorismo inovador aplicado ao desenvolvimento educacional, social, turístico, cultural e 
ambiental;
III – Contribuir de forma inovadora com a organização e ações de entidades associativas;
IV – Fomentar mecanismos promotores de empreendimentos inovadores e apoiar a geração de técnicas efi cazes 
derivadas de produtos, métodos e teorias consolidados;
V – Fomentar e promover o desenvolvimento, a difusão, e a divulgação de tecnologias desenvolvidas no Município;
VI - Estimular o envolvimento e participação da comunidade escolar, acadêmica e empreendedora na implementação 
e execução da política de inovação;
VII - Fomentar através de parcerias Público Privada a criação de cursos de capacitação inovadora e tecnológica volta-
dos a comunidade escolar, acadêmica e empreendedora;
VIII – Assegurar que o processo de inovação tecnológica se dê em consonância com a manutenção do patrimônio 
artístico, cultural, turístico, educacional e socioeconômico do município;
IX - Fomentar a simplifi cação e otimização de procedimentos municipais, através de inovação tecnológica;
X – Fomentar a educação inovadora no âmbito escolar.
Art. 3º - Para efeito desta Lei, considera-se:
I – Fomento: toda atividade administrativa desenvolvida pelo Município e seus agentes públicos que visa estimular ou 
incentivar iniciativas de instituições, empresários ou cidadãos para que estes desempenhem determinadas atividades 
econômicas;
II – Startup: a empresa de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de pro-
dução, de serviços ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startups de natureza incremental, ou, 
quando relacionados à criação de algo totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva;
III – Inovação: a introdução de um produto, serviço, marketing, processo ou modo de organização e gestão, nos ambi-
entes produtivos, social ou ambiental para aperfeiçoamento dos já existentes, ou que resulte em algo novo no estado 
da técnica, garantindo ganho de qualidade ou produtividade, maior competitividade no mercado ou melhoria na vida 
dos cidadãos;
IV – Tecnologia: conjunto coordenado de ações ou medidas efetivas empregadas na produção e comercialização de 
bens e serviços bem como o conjunto de conhecimentos científi cos e empíricos que resultam de observações, ex-
periência, atitudes especifi cas e tradição (oral ou escrita);
V – Laboratório: espaço criado pela Prefeitura Municipal de Araxá, para desenvolver a inovação de forma a experimen-
tar e impulsionar soluções inteligentes para os problemas do município, bem como para aproximar a gestão pública das 
pessoas e aumentar a efi ciência da administração municipal e a qualidade dos serviços públicos;
VI - Incubadora de Empresas: organização, sistema, órgão, entidade ou empresa pública ou privada que estimula e 
apóia a criação e o desenvolvimento de empresas inovadoras, por meio do provimento de infraestrutura básica com-
partilhada, da formação complementar do empreendedor e do suporte para alavancagem de negócios e recursos, 
visando facilitar os processos de inovação tecnológica e a competitividade;
VII – Aceleradora de Empresas: organização, sistema, órgão, entidade ou empresa pública ou privada que estimula e 
apóia o crescimento de empresas inovadoras, por meio do provimento de infraestrutura de bens e serviços de aceler-
ação, ofertando o suporte para alavancagem e escalabilidade de negócios e recursos, visando dar maior amplitude aos 
processos de inovação tecnológica e a competitividade;
VIII – Ecossistema de Inovação e Tecnologia: aglomeração de empresas, profi ssionais, órgãos e entidades públicas 
e privadas localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantém vínculos de ar-
ticulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações 
empresariais, instituições de credito, ensino e pesquisa;
IX – Centro de Inovação: é um ambiente integrado que concentra e oferece um conjunto de mecanismo e serviços 
de suporte ao processo de inovação, constituindo-se também um centro de interação empresarial-acadêmico para o 
desenvolvimento de segmentos econômicos;
X – Parque Tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de 
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inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de 
pesquisa cientifi ca, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICT’s, com ou sem 
vínculo entre si;
XI – Hub de Inovação: é um espaço não hierárquico que facilita a criação de projetos inovadores e tecnológicos e os 
conecta a comunidade;

CAPITULO II
DO LABORÁTORIO DE INOVAÇÃO

Art. 4º Fica instituído a criação do Laboratório de Inovação em governança da Secretária Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Inovação e Turismo, a fi m de experimentar e construir soluções inteligentes para os problemas 
do município, aumentar a efi ciência da administração municipal e a qualidade dos serviços públicos prestados aos 
cidadãos, da seguinte forma:
I – Criação de um espaço com infraestrutura que estimule o desenvolvimento de idéias inovadoras, empreendedorismo 
e a execução de projetos;
II – Receber e analisar os problemas da Prefeitura Municipal de Araxá, formulados através das Secretárias e/ou do 
Prefeito Municipal, buscando processos inovadores e tecnológicos para solução dos mesmos;
 III - Construir pontes entre servidores de diferentes equipes da Prefeitura e entre pessoas de dentro e de fora do gov-
erno através de processos colaborativos e compartilhamento de aprendizados, fortalecendo a capacidade de atuação 
desses atores e suas iniciativas.
Art. 5º. O poder público deverá alocar em seu orçamento recursos fi nanceiros para a criação, manutenção e operação 
do Laboratório de Inovação.
Parágrafo Único. A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo deverá disponibilizar servidores 
ou contratar no máximo 03 (três) pessoas com curso superior para gerenciamento e prestação de serviços na sede do 
Laboratório, respeitando a Lei Complementar nº 173/2020.
Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar o funcionamento do Laboratório de Inovação e Tecnologia através de 
decreto. 

CAPÍTULO IV
CONSELHO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 7º. Fica criado o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia de Araxá – COMIT, órgão colegiado de caráter 
consultivo, propositivo e deliberativo, responsável por: 
I – Propor, formular, avaliar e fi scalizar planos, projetos, ações, políticas públicas e outras atividades de promoção da 
inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Município;
II – Promover a implementação de novas tecnologias;
III – Promover e incentivar estudos, eventos e pesquisas nas áreas de que trata esta Lei;
IV – Sugerir políticas de captação e alocação de recursos para as fi nalidades da presente Lei;
V – Analisar as solicitações de empresas e pessoas físicas interessadas nos incentivos e estímulos previstos nesta 
Lei, devendo emitir parecer;
VI - Recomendar a destinação, favorável ou não, dos projetos cujos recursos fi nanceiros do FUNDIT poderão ser apli-
cados através de convênios, termos de cooperação, termos de parceira, contratos de gestão, acordo de cooperação, 
contratos de subvenção, termos de fomento, termos de colaboração, termo de outorga de auxílio fi nanceiro, entre 
outros instrumentos legais de contratação que vierem a ser celebrados pelo Município, para as fi nalidades desta Lei;
VII – Acompanhar, avaliar, e fi scalizar o correto uso dos recursos do Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia – FUN-
DIT;
VIII – Aprovar seu Regimento Interno;
IX - Propor e incentivar o aperfeiçoamento profi ssional e o desenvolvimento tecnológico inovador, voltado a introdução 
de métodos de trabalho e técnicas operacionais visando o aperfeiçoamento e qualifi cação dos serviços públicos mu-
nicipais;
X – Promover e incentivar a interação com os Ecossistemas de Inovação e Tecnologia do Município;
XI – Deliberar sobre a criação de grupos de trabalho e/ou instituição de projetos, visando concretizar os objetivos desta 
Lei; 
XII – Promover e incentivar a educação empreendedora, inovadora e tecnológica, na comunidade escolar.
Art. 8º. O Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia de Araxá compor-se-á de membros representantes da comu-
nidade com vínculo e interesses no desenvolvimento cientifi co, inovador e tecnológico do Município, de acordo com o 
disposto em Decreto Regulamentar.
Parágrafo Único. Os membros do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia de Araxá elegerão seu (sua) Presiden-
te, Vice-Presidente, 1º Secretário (a) e 2º Secretário (a).
Art. 9º. Os membros do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia de Araxá não receberão remuneração, sendo a 
função considerada relevante serviço ao Município.
Art. 10. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia de Araxá será de 02 (dois) anos, 
sendo permitida a reeleição por igual período.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o funcionamento do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia de Araxá 
e do Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia através de decreto.
 Parágrafo Único. O COMIT e o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia, deliberarão sobre sua própria organização, 
mediante a elaboração de seus regimentos internos, que serão referendados por ato do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO V
FUNDO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SEÇÃO I
DO FUNDO E SEUS OBJETIVOS

Art. 12. Fica criado o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia – FUNDIT, que será gerido pelo Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, e terá por objetivo a aplicação de recursos na implementação 
de planos, programas e projetos que fomentem à ciência, inovação, tecnologia e empreendedorismo, apreciados pelo 
COMIT, para promover o desenvolvimento socioeconômico, educacional, turístico, cultural e ambiental no Município 
de Araxá.

SEÇÃO II
DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDIT

Art. 13. Os recursos fi nanceiros do FUNDIT serão depositados em conta especial a ser aberta em instituição fi nanceira 
ofi cial, sob a denominação de Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia (FUNDIT), sendo seus recursos provenientes 
de:
I – Transferências fi nanceiras eventualmente realizadas pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, e dos Fundos 
Nacional e Estadual diretamente para o FUNDIT;
II – Doações, legados, contribuições em espécie, valores, bens moveis e imóveis, e outros recursos que lhe forem 
destinados, recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, de organismos governamentais e não governamentais nacionais 
ou estrangeiras;
III - Os recursos fi nanceiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados com pessoas físicas ou jurídi-
cas de direito público ou privado, nacional ou estrangeiro;
IV –Devolução de recursos e multas decorrentes de projetos benefi ciados por esta Lei Complementar, não iniciados, 
interrompidos, ou saldo de projetos concluídos;
V – Os recursos fi nanceiros decorrentes da alienação de materiais, bens ou equipamentos de propriedade do Fundo, 
considerados inservíveis;
VI – Receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a fi nalidade de angariar recursos para 
o Fundo;
VII – Os rendimentos provenientes de investimentos em aplicações fi nanceiras, fundos de investimentos, startups, 
empresas e outros investimentos;
VIII – Outros recursos fi nanceiros lícitos, provenientes de outras fontes de qualquer natureza, que lhe forem transferi-
dos.
§ 1º - O orçamento Municipal deverá através da Lei orçamentária prever recursos anuais para o FUNDIT.
§ 2º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e mantida 
em agência de instituição fi nanceira ofi cial, sob a denominação de Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia.
§ 3º - Os saldos fi nanceiros do Fundo, apurados em balanço anual ao fi nal de cada exercício, serão automaticamente 
transferidos para o exercício seguinte.
§ 4º - A percepção de recursos adicionais, previstos nos incisos deste artigo, não substitui, completa ou altera o valor 
mínimo destinado ao Fundo no orçamento Municipal.

SEÇÃO III
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDIT

Art. 14. Os recursos do Fundo podem ser aplicados através de convênios, termos de cooperação, termos de parceira, 
contratos de gestão, acordo de cooperação, contratos de subvenção, termos de fomento, termos de colaboração, 
termo de outorga de auxílio fi nanceiro, entre outros instrumentos legais de contratação que vierem a ser celebrados 
pelo Município, com:
I – Órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, da União, Estado e Municípios;
II – Entidade privadas, sem fi ns lucrativos ou econômicos; 
III – Entidades privadas classifi cadas como microempresas e empresas de pequeno, médio ou grande porte;
IV – Pesquisadores, empresa ou inventor independente. 
§ 1º. Apoiar fi nanceiramente através do FUNDIT, eventos que fomentem a inovação e a tecnologia no âmbito educa-
cional e acadêmico.
§ 2º. O apoio fi nanceiro realizado através do FUNDIT poderá ocorrer, entre outros, através de edital de chamada públi-
ca de projetos inovadores, científi cos ou tecnológicos, aplicando no que couber a Lei Complementar nº 182 de 01º de 
junho de 2021.
I – As propostas serão avaliadas e julgadas por comissão especial integrada por, no mínimo 3 (três) pessoas de repu-
tação ilibada e reconhecido conhecimento no assunto, dentre as quais 01(uma) deverá ser servidor público integrante 
do órgão para o qual o serviço está sendo contratado e 01 (uma) deverá ser professor em universidade.
II – Os critérios para julgamento das propostas deverão considerar, sem prejuízo de outros defi nidos no edital, os pre-
vistos no art. 13, §4º da Lei Complementar nº 182 de 01º de junho de 2021.
§ 3º. O Fundo pode fi nanciar até cem por cento do valor pleiteado de cada projeto ou programa aprovado.
§ 4º. Quando necessário o Fundo poderá dotar de infraestrutura e apoiar fi nanceiramente projetos e espaços desen-
volvidos pelo Município de Araxá, ligados a ciência, inovação e tecnologia, como Centros de Inovação e Tecnologia e 
Laboratórios criados por esta legislação. 
§ 5º. O proponente que não comprovar a correta aplicação dos recursos em até 60 (sessenta) dias após o termino da 
execução do projeto, fi cara sujeito às sanções civis, penais e administrativas previstas em lei, sem prejuízo de multa 

de até 10x (dez vezes) o valor captado.
§ 6º. Os recursos provenientes da aplicação fi nanceira não aplicados na execução do objeto conveniado, deverão ser 
restituídos atualizados monetariamente.
§ 7º. Quando disponíveis, e desde que aprovado pelo COMIT, os recursos do FUNDIT poderão ser investidos em em-
presas de aplicações fi nanceiras, fundos de investimentos, startups, compras de quotas e ações, no limite de até 25% 
(vinte e cinco) por cento do valor existente no FUNDIT, desde que estejam relacionadas a área de ciência, inovação e 
tecnologia, objetivando o aumento de suas receitas, cujo todos resultados serão revertidos ao Fundo. 
Art. 15. É vedada a inclusão nos instrumentos a serem celebrados, de cláusula ou condições que prevejam ou permi-
tam:
I – Pagar a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal de órgão ou entidade 
pública da administração direta ou indireta concedente, por serviços, salvo nas hipóteses expressamente previstas em 
lei especifi ca;
II – Realizar despesa em data anterior a vigência do instrumento, salvo excepcionalmente para aquelas cobertas por 
outros aportes, desde que previstas no plano de trabalho;
III – Efetuar pagamento em data posterior a vigência do instrumento salvo se expressamente autorizada pela autori-
dade competente da concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instru-
mento pactuado;
IV – Transferir recursos para clubes, partidos políticos, associações de servidões, igrejas, cultos religiosos, instituições 
de caridade ou sindicatos de categoria econômica ou profi ssional e quaisquer entidades congêneres;
V – O pagamento, inclusive com os recursos de contrapartida, de gratifi cação, consultoria, assessoria, assistência 
técnica ou qualquer outra espécie de remuneração e respectivas obrigações patronais a servidores ou empregado que 
pertença aos quadros de pessoal da concedente;

SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TUR-

ISMO
Art. 16. A conta do FUNDIT será movimentada e gerida pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Turismo, sendo atribuições deste:
I – Representar o Fundo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
II – Prever e prover os recursos necessários ao alcance dos objetivos do Fundo;
III – Responsabilizar-se pela guarda e boa aplicação dos recursos do Fundo;
IV – Autorizar as despesas e pagamentos, dentro das disponibilidades fi nanceiras e em conformidade com o plano de 
aplicação dos recursos do Fundo;
V – Movimentar em conjunto com o Secretário da Fazenda, as contas bancarias do fundo;
VI – Elaborar e executar o plano de aplicação dos recursos do Fundo, em consonância com a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias;
VII – Acompanhar e avaliar a realização de ações e projetos inovadores;
VIII – Analisar, podendo aprovar ou não, os projetos e disponibilização de recursos fi nanceiros aconselhados pelo 
COMIT, devendo em ambos os casos emitir parecer;
VIII – Firmar convênios, acordos, contratos, entre outros instrumentos legais, visando à obtenção e aplicação de recur-
sos a serem administrados pelo Fundo;
IX – Analisar e aprovar as demonstrações anuais de receita e despesas do Fundo;
X - Submeter ao COMIT, e ao Prefeito Municipal, as demonstrações contábeis e fi nanceiras anuais do FUNDIT, deven-
do encaminhá-las à Contabilidade Geral do Município.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17. No encerramento de cada exercício fi nanceiro, o Conselho Fiscal, emitirá relatório de prestação de contas dos 
valores recebidos e despendidos pelo FUNDIT para desenvolvimento da ciência, inovação e tecnologia do Município.
Art. 18. O orçamento do FUNDIT será organizado de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, 
bem como de informar, apropriar e apurar custos, concretizar objetivos, interpretar e avaliar resultados por seus de-
monstrativos e relatórios, e integrará a contabilidade geral do Município.
Art. 19. Aplica-se às empresas que atuam com ciência, empreendedorismo, inovação e tecnologia, bem como os 
startups, a política de incentivo fi scal para instalação e expansão de empresas, prevista na Lei nº 7.143, de 06 de abril 
de 2017.
Art. 20. O Poder Público Municipal, poderá, caso necessário, alocar em seu orçamento, recursos para a criação, oper-
ação e manutenção de Centros de Inovação, Parques Tecnológicos, Hubs, Aceleradoras e Incubadoras durante seus 
primeiros anos de operação.
Art. 21. O município deverá estimular a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de co-
operação que objetivem a geração de produtos e processos inovadores e a criação e consolidação de ambientes de 
inovação, em especial, incubadoras de empresas de base tecnológica, condomínios e parques tecnológicos.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.579   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Institui o Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores Maristela Aparecida Dutra, João Ferreira Veras Neto 
e Professora Leni Nobre de Oliveira, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica instituído o Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família, voltado 
à proteção de mulheres em situação de violência, por meio da atuação preventiva dos Agentes Comunitários de Saúde. 
Parágrafo Único - A implementação das ações do “Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de 
Saúde da Família” será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma articulada com ativação do Conselho 
Municipal da Mulher.
Art. 2° - São diretrizes do “Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família”:
I - prevenir e combater as violências física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres, crianças, ado-
lescentes e pessoas com defi ciência conforme legislação vigente; 
II - divulgar e promover os serviços que garantem a proteção e a responsabilização dos autores de violência; 
III - promover o acolhimento humanizado e a orientação de mulheres em situação de violência por Agentes Comu-
nitários de Saúde especialmente capacitados, bem como o seu encaminhamento aos serviços da rede de atendimento 
especializado, quando necessário. 
Art. 3º - O “Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família” será gerido pela 
Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1º - Caberá ao Poder Executivo defi nir os órgãos públicos que assumirão as funções voltadas à coordenação, plane-
jamento, implementação e monitoramento do Projeto.
§ 2º - A participação nas instâncias de gestão será considerada prestação de serviço público relevante.
Art. 4º - O “Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família” será executado at-
ravés das seguintes ações: 
I - capacitação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde envolvidos nas ações; 
II - impressão e distribuição de materiais relacionados ao enfrentamento da violência doméstica, em todos os domicílios 
abrangidos pelas equipes do Projeto; 
III - visitas domiciliares periódicas pelos Agentes Comunitários de Saúde nos domicílios abrangidos pelo Projeto, visan-
do à difusão de informações sobre a Lei Maria da Penha e os direitos por ela assegurados; 
IV - realização de estudos e diagnóstico para o acúmulo de informações destinadas ao aperfeiçoamento das políticas 
de segurança que busquem a prevenção e o combate à violência contra as mulheres. 
V – notifi cação dos casos de violência doméstica.
Parágrafo Único - O Projeto poderá promover, ainda, a articulação das ações defi nidas neste artigo com outras políticas 
desenvolvidas em âmbitos federal, estadual e municipal. 
Art. 5º - Os serviços de saúde, públicos e privados, que prestam atendimento de urgência e emergência, bem como a 
rede de atenção básica, deverão notifi car em formulário ofi cial, todos os casos atendidos e diagnosticados de violência 
doméstica.
Art. 6º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessário. 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.580   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termos de Convênio com a Associação de Assistência Social da Santa Casa de 
Misericórdia de Araxá.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a fi rmar Termos de Convênio com a Associação de Assistência Social 
da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.908.600/0001-92, no sentido de conceder-lhe 
subvenção social no valor total de R$ 5.691.706,88 (cinco milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e seis 
reais e oitenta e oito centavos), para fi ns de custeio e manutenção de suas atividades.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento 
vigente sob a fi cha número 933, fi cando o Município de Araxá autorizado a realizar suplementação por anulação no 
orçamento vigente até o valor da subvenção autorizada pelo artigo 1.º supra.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.581   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Prorroga vigência e altera dispositivo da Lei n. 7.522 de 06 de maio de 2021, que instituiu programa de regularização 
fi scal no Município de Araxá.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º. Fica alterado o caput do artigo 3.º da Lei n. 7.522 de 06 de maio de 2021, passando a vigorar com a seguinte 
redação:
Art. 3º. O contribuinte deverá requerer o parcelamento previsto no inciso II, do artigo 1º desta lei, impreterivelmente até 
o dia 23 de dezembro de 2021.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.582   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Altera dispositivos da Lei n. 7.090 de 15 de julho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência 
Municipal de Araxá - IPREMA.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o artigo 118 da Lei n. 7.090 de 15 de julho de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 118. A contribuição previdenciária do servidor titular de cargo efetivo da Administração Direta, Autárquica e Funda-
cional e da Câmara Municipal para o custeio do regime próprio de previdência social será progressiva e incidirá sobre 
a parcela de remuneração que se enquadre em cada faixa de acordo com os seguintes parâmetros:
I. Até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 11% (onze por cento);
II. De R$ 2.400,01 (dois mil e quatrocentos reais e um centavo) até R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), 12% (doze 
por cento);
III. De R$ 3.300,01 (três mil e trezentos reais e um centavo) até R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), 13% 
(treze por cento);
IV. De R$ 4.400,01 (quatro mil e quatrocentos reais e um centavo) até o valor do teto do Regime Geral da Previdência 
Social, 14% (quatorze por cento);
V. Acima do teto do Regime Geral da Previdência Social, 15% (quinze por cento).
§ 1º - Os valores que foram utilizados como parâmetros para a incidência a contribuição previdenciária do servidor 
titular de cargo efetivo da Administração Direta, Autarquia e Fundacional e da Câmara Municipal serão utilizados, na 
mesma proporção, sempre que houver reajustes e/ou recomposição nos vencimentos dos servidores do Executivo 
Municipal. 
§ 2 – Competirá ao Município de Araxá repassar ao IPREMA, à título de complementação, eventuais défi cits apurados 
dos valores recolhidos na forma do caput pelos servidores ao Regime de Previdência Próprio Municipal frente ao mín-
imo determinado no § 4.º do artigo 9.º da Emenda Constitucional n.º 103/2019.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de maio de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.583   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Acresce dispositivos na Lei Municipal n.º 7.505/2021, que instituiu abono pecuniário para servidores municipais em 
atuação direta no combate da pandemia decorrente da COVID-19 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. 1º. Fica acrescida alínea ‘e’ ao inciso II do artigo 1.º da Lei Municipal n.º 7.505/2021, que terá a seguinte redação:
“e. Auxiliar de ofício I;”
Art. 2º. Fica acrescida alínea ‘k’ ao inciso VI do artigo 1.º da Lei Municipal n.º 7.505/2021, que terá a seguinte redação:
“k. Agente de Fiscalização;”
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2021

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.584   -   DE 29 DE JULHO DE 2021

Estabelece a ordem de vacinação contra a COVID-19 no Município de Araxá/MG.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa da Vereadora Fernanda de Castelha Afonso, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º.  Fica estabelecido normas de vacinação para a população do Município de Araxá/MG, durante a campanha 
de imunização contra a COVID-19, nos casos previstos nos planos Nacional e Estadual de imunização e aqueles não 
especifi cados.
Art. 2º. Os gestores e agentes públicos envolvidos diretamente nas campanhas de vacinação realizadas no âmbito 
do município de Araxá/MG deverão, obrigatoriamente, observar as regras, cronogramas e deliberações estabelecidos 
pelos Planos Nacional e/ou Estadual de operacionalização da vacinação contra a COVID-19, sobretudo a ordem de 
vacinação por idade e grupos prioritários fi xados por esses planos, de acordo com a fase cronológica da vacinação e 
com o número de doses disponíveis da vacina.
Art. 3º.  O Poder Executivo Municipal poderá fazer plano de imunização complementar ao nacional e ao estadual, 
mediante prévia autorização do Poder Legislativo, para, excepcionalmente, permitir a inclusão de categorias no rol de 
prioridades para a vacinação, levando em conta:
I – a exposição da categoria ao vírus, em decorrência da impossibilidade de cumprir o isolamento social;
II – a relevância social do trabalho desenvolvido pela categoria;
III – a manutenção do funcionamento das atividades em razão de sua essencialidade à população.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO CMSA Nº 13 DE 14 DE JULHO DE 2021
“Empossa Conselheiro indicado por entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de Araxá – Gestão 2018-
2020”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 2ª Reunião Extraordinária de 2021, realizada no dia 14 de 
julho de 2021, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento Interno 
e considerando:
- O disposto na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “Institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá 
outras providências”; 
- O disposto na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “Lei Orgânica da Saúde”; 
- A Resolução nº 453, de 10 de Maio de 2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais 
números 2.624/93 e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências. 
RESOLVE:
Artigo 1º. Empossar Conselheiro indicado pela entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de Araxá – 
Gestão 2018-2020, em substituição ao anteriormente empossado, conforme segue:
Governo

Suplente: Ana Mara de Oliveira Martins Quintão em substituição a Nilton Ribeiro Junior (empossado anteriormente), 
representante Governo.
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 14 de julho de 2021.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Lorena de Pinho Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva

Prefeito Municipal de Araxá

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE ARAXÁ – FCAA

A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA, pessoa jurídica de direito público inscrita no 
CNPJ sob o n° 17.566.547/0001-51, sediada à Rua da Bomba, nº 100, bairro Leda Barcelos representada por sua 
Presidente, Taciana Pinto de Almeida
CONVOCA
todos os MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL para REUNIÃO ORDINÁRIA a realizar-se no dia 30 DE JU-
LHO DE 2.021, às oito horas da manhã, na sede da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá e com a seguinte 

ordem de trabalhos:
1 – Apreciação e aprovação das contas do primeiro quadrimestre do ano corrente;
2 – Deliberações gerais ocasionalmente surgidas.
Araxá, 28 de julho de 2.021.

TACIANA PINTO DE ALMEIDA
Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá – FCAA.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESEN-
CIAL 08.002/2021. FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ E ANTÔNIO FARID COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO LTDA, fi rmam contrato para aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza, valor global R$ 
94.041,70, vigência até 31/12/2021. Cynthia Rocha Verçosa. Presidente 28/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 
08.003/2021. Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão 
de obra para realizar a reforma do prédio, onde funciona o centro de Referência da Cultura Negra de Araxá, situado na 
Rua Gustavo de Oliveira s/n, Centro, Araxá/MG. Abertura: 12/08/2021 - 09:00hs. Edital disponível no site: 02/08/2021. 
Informações: (34)99313-0056. Cynthia Rocha Verçosa. Presidente – 30/07/2021.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CV CONSTRUTORA VELOSO -EIRELI EPP, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.183.0278.001, localizado na RUA JOAO BATISTA DA COSTA, 15, Bairro ODILON JOSE CARNEIRO, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 46 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, PEDRO GONCALVES (ESPOLIO), sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.076.0105.001, localizado na RUA JOSE VAZ DA SILVA, 750, Bairro SANTO ANTONIO, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ - IPDSA. Aviso de Lici-
tação. Pregão Presencial 05.003/2021. O IPDSA, torna público abertura de processo licitatório para contratação de 
empresa especializada para atuar, avaliar, adequar e atualizar o Plano Diretor Estratégico do município de Araxá/MG, 
incluindo a prestação de serviços técnicos de consultoria, assessoria, orientação e treinamento a partir dos conteúdos 
indicados no art. 1° da Resolução n° 34 de 01 de julho de 2005 do Conselho das Cidades e os instrumentos de políticas 
urbanas previstos no art. n° 42 do Estatuto das Cidades, e demais detalhamentos e especifi cações constantes no pre-
sente Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. Abertura 13/08/2021 às 09:00 hs. Edital disponível no dia 02/08/2021 
no site www.ipdsa.org.br e por  e-mail: administrativo@ipdsa.org.br. Informações pelo telefone: (34)3661-3675. Sr. Ney 
Dutra, Superintendente do IPDSA - 27/07/2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
TATIANE ODETE SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.02.855.0044.001, 
localizado na RUA WALDEMAR GONÇALVES BORGES, 30, Bairro SANTA RITA, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA N.7 DE 26 DE JULHO DE 2021
Pelo presente o SUPERINTENTEDE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DE ARAXÁ – IPDSA, no uso de suas atribuições legais  e com fulcro no artigo 1 de decreto n.1.490 de 2015.
Dispõe sobre a nomeação de comissão de licitação.
RESOLVE:
1. Fica nomeada a Senhora Evelyn Florence Faria Corrêa, como pregoeira ofi cial das licitações do Instituto de Plane-
jamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, nos processos licitatórios a serem realizados na modalidade pregão 
presencial e eletrônico.
2. Nomeia-se os servidores para composição da comissão de apoio: Ezequiel Antônio dias Borges, Gilberto Sebastião 
Melo Junior, Odilon Carlos Carneiro, Sheila Dortas, Roberta Neves e Vinícius Santos Martins
3. Fica revogada a portaria de n. 2 de 2021.
Araxá 26 de  julho de  2021.

Ney Dutra
Superintendente do IPDSA


