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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Pregão Eletrônico 09.125/2021
Processo:158

Fica revogado o processo licitatório em epígrafe por motivos 
insertos no processo. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para implantação e operação de equipamento de fiscalização eletrôni-
ca, que contemple controlador de velocidade, talão eletrônico, sistema 
de gestão de dados de acidentes de trânsito, processamento de 
infrações, geração de relatórios estatísticos, leitura automática de 
placas para envio de dados online a PMMG de forma continuada, para 
controle e gerenciamento do trânsito do município de Araxá-MG.  

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal
13/10/2021.

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.186/2021. 
Processo 246.  

O Município de Araxá torna público a aquisição de máquinas, 
ferramentas e materiais de consumo para reforma e confecção de 
placas de sinalização vertical   através da oficina de placas da Secreta-
ria Municipal de Segurança Pública do Município de Araxá-MG. 
Acolhimento das propostas 25/10/2021 à partir das 17:00 horas até 
09/11/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início 
da sessão de disputa de preços dia 09/11/2021 às 09:00 horas. Local: 
www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: 
www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 25/10/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal
18/10/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.179/2021. 
Processo 236.  

O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa 
especializada para a locação de veículos (tipo ambulância simples 
remoção e UTI) incluindo motorista, para atender ao transporte de 
pacientes usuários do SUS Inter-Hospitalares de Urgência/Emergên-
cia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhi-
mento das propostas 26/10/2021 à partir das 17:00 horas até 
10/11/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início 
da sessão de disputa de preços dia 10/11/2021 às 09:00 horas. Local: 
www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: 
www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 26/10/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
18/10/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 09.187/2021
Processo 248

O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa 
para prestação de serviço de captura, transporte, estadia, alimentação 
e destinação de animais de médio e grande porte que se encontram em 
vias urbanas do município de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 
26/10/2021 à partir das 17:00 horas até 10/11/2021 às 09:00 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de 
preços dia 10/11/2021 às 09:00 horas. Local: www.licitanet.com.br. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.br e 
www.araxa.mg.gov.br no dia 26/10/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
18/10/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 09.188/2021
Processo 250

O Município de Araxá torna público a contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de 
material e mão de obra para reforma da estrutura da Praça de Alimen-
tação do Feirão do Povo do Município de Araxá. Acolhimento das 
propostas 26/10/2021 à partir das 17:00 horas até 11/11/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços dia 11/11/2021 às 09:00 horas. Local: www.licitanet.com.br. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.br e 
www.araxa.mg.gov.br no dia 26/10/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal
20/10/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Pregão Eletrônico 09.155/2021
Processo 203
Extrato de Contrato. 

O Município de Araxá e Exata Indústria Comércio LTDA ME, 
valor global: R$ 5.400,00, firmam a aquisição de aquisição de fraldas 
descartáveis para atendimentos aos pacientes assistidos pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, através da Câmara Técnica em Saúde. Prazo 
de vigência: 31/12/2021. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
01/10/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato Termo Aditivo 03.015/2017

Município Araxá e Agência Casasanto LTDA EPP, firmam 
aditamento contrato celebrado 07/06/2018, com acréscimo de 25% 
nas quantidades contratadas. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
07/09/2021.

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Pregão Eletrônico 09.159/2021
Processo 210
Extrato de Contrato

O Município de Araxá e Turbomais Peças e Serviços Automotivos 
LTDA, valor global: R$ 6.300,00, firmam a aquisição de peça (turbi-
na) para a manutenção do ônibus IVECO 70C17 ano 2016, placa PYC 
– 0819, que atende aos serviços de transporte escolar através da Secre-
taria Municipal de Educação. Prazo de vigência: 06/12/2021. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
07/10/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Concorrência 03.007/2020
Processo 215
Extrato de termo aditivo

O Município de Araxá e Distribuidora Rio Branco de Petróleo 
LTDA, firmam termo aditivo reajustando o item 2 – Óleo Diesel, 
passando o valor de R$ 4,533 para R$ 4,832; Item 3 – Óleo Diesel 
S10, passando o valor de R$ 4,563 para R$ 4,861; com consequente 
alteração do valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal 
06/10/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Pregão Eletrônico 09.013/2021
Processo 13
Extrato de termo de Apostilamento. 

Constitui o objeto do presente Termo de Apostilamento, a altera-
ção da Fonte de Recurso do contrato nº 77/2021, Oba Green Hortifru-
tas Comércio LTDA, transferindo R$ 49.652,40 da fonte de recursos 
01.0000-0000-0000 para a fonte de recursos 02.0044-0044-0044 e R$ 
60.563,90 da fonte de recursos 01.0044-0044-0044 para a fonte 
02.0044-0044-0044. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal 
20/07/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------



PÁGINA | 3                                                   ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA, 22 DE OUTUBRO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Concorrência 03.004/2020 
Processo 104
Extrato de termo de Apostilamento

Constitui o objeto do presente Termo de Apostilamento, a altera-
ção da Fonte de Recurso do contrato nº 378/2020, Falk Construtora 
LTDA, transferindo R$ 562.112,95 da ficha 586, fonte 01 0024-0024-
-0024 para a ficha 557, fonte de recursos 02.0000-0000-0000. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal 
27/09/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Concorrência 03.004/2020
Processo 104
Extrato de termo de Apostilamento

Constitui o objeto do presente Termo de Apostilamento, a altera-
ção da Fonte de Recurso do contrato nº 375/2020, Vilasa Construtora 
LTDA, transferindo R$ 178.203,40 da ficha 586, fonte 01 0024-0024-
-0024 para a ficha 557, fonte de recursos 02.0000-0000-0000. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
27/09/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo
Dispensa de Licitação 04.010/2019
Processo: 144/2019

Município de Araxá e Rosa Maria Bittencourt Ávila; Ana Teresa 
Bittencourt Ávila; Maria Eduarda Bittencourt Ávila, firmam 
aditamento contrato celebrado 13/09/2019, vencendo 13/09/2022, 
com alteração do valor global contratado, reajustando preço. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
10/09/2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 040
EM 18 DE OUTUBRO 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 Nº 356 de 06 de julho de 2021, para fins de 
apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 025/2021. 

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 18 de outubro de 2021

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.643   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar argila 

“terra” e demais materiais retirados quando da execução de 
serviços de terraplanagem, escavação e drenagem e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do 
Vereador Evaldo Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
doar argila “terra” e demais materiais retirados quando da execução 
dos serviços de terraplanagem, escavação e drenagem.

§ 1° - Somente será doado quando o Município não tiver interesse 
na argila e demais materiais retirados.

§ 2° - A doação terá interesse social, ocorrendo nos termos do 
art.17, II, a, da Lei nº 8.66/93.

§ 3º - A doação ocorrerá somente dentro do perímetro urbano.
§ 4° - Terão preferência na doação os imóveis que estiverem 

próximos de onde estão sendo efetuados os trabalhos de terraplana-
gem, escavação e drenagem.

§ 5º - A Secretaria de Serviços Urbanos e Obras Públicas manterá 
o castro dos munícipes interessados ao benefício.

§ 6º - A Secretaria de Serviços Urbanos e Obras Públicas fará 
publicar no Diário Oficial do Município de Araxá – DOMA, a relação 
mensal das doações efetivadas, contendo os nomes dos munícipes 
beneficiados, quantidade de argila “terra” e demais materiais retirados 
quando da execução de serviços de terraplanagem, escavação e drena-
gem, fornecida e finalidade da doação, sendo:

I - O limite máximo para doação será o necessário, desde que não 
ultrapasse o limite de 30m³ (trinta metros cúbicos) por Munícipe.

II - Os Munícipes, beneficiários desta Lei, não poderão receber 
mais de uma doação por ano.

Art. 2° - O carregamento, transporte serão efetuados com as 
máquinas e veículos do Município ou de terceiro devidamente contra-
tado.

Parágrafo Único – O espalhamento e a compactação se necessário 
as despesas correrão por conta do Munícipe.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.644   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Fixa a data do quinto dia útil após pagamento dos Servidores 

Públicos do município de Araxá, para que proceda o  repasse das 
verbas  descontadas nos salários as entidades representativas da 
classe e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do 
Vereador Evaldo Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1° - Fixa a data do quinto dia útil após o pagamento dos 
servidores públicos municipais da Prefeitura, Câmara e Autarquias do 
município de Araxá, para que proceda ao repasse às entidades 
representativas da classe.

Parágrafo Único - O procedimento de repasse previsto no artigo 
primeiro desta Lei será regulamentado por convênio entre o municí-
pio, Câmara e Autarquias.

Art. 2° - As entidades beneficiadas com esta Lei são ASPRA - 
Associação dos Servidores Públicos da Prefeitura e da Câmara do 
Município de Araxá, CNPJ 09.450.626/0001-74; COSPREMA - 
Cooperativa de Consumo dos Servidores Públicos Municipais, das 
Prefeituras, Câmaras e Autarquias da Microrregião do Planalto de 
Araxá Ltda., CNPJ 19.876.556/0001-74 e SINPLALTO- Sindicato
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dos Servidores Públicos Municipais das Prefeituras, Câmaras e Autar-
quias da Microrregião do Planalto de Araxá, CNPJ 26.041.228/0001-
-13.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.645   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Autoriza a instituição do Serviço de Psicologia e de Serviço 

Social na rede Municipal de Ensino e dá outras providências, por 
uma Araxá mais humana.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos 
Vereadores 

Professora Leni Nobre, Maristela Aparecida Dutra, João Vera 
Ferreira Neto, com     a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono 
e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o poder executivo autorizado a Instituir no Municí-
pio de Araxá, os serviços de Psicologia e de Serviço Social na rede 
municipal de ensino.

Art. 2º - O Serviço de Psicologia e de Serviço Social na rede 
Municipal de que trata esta Lei visa a desenvolver ações para melhoria 
de qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação 
da comunidade escolar, e de forma a atender às necessidades e priori-
dades definidas pelas políticas de Educação.

Art. 3º - O Serviço de Psicologia e o Serviço Social deverão ser 
realizados considerando o projeto político pedagógico das redes 
públicas de Educação Básica e das diretrizes estabelecidas pela Secre-
taria Municipal de Educação, que atuará em parceria com as Secreta-
rias Municipais de Saúde e Ação e Promoção social.

Art. 4º - O serviço referido no caput do art. 1º deverá ser realizado 
nas escolas pelos profissionais da área de Psicologia e de Serviço 
Social, regularmente inscritos nos respectivos conselhos profissionais, 
e serem vinculados ao Poder Público Municipal, devendo, quando for 
o caso, providenciarem o encaminhamento do aluno ou outros 
membros da comunidade escolar para atendimento em órgãos 
públicos municipais atinentes às demandas identificadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei poderão 
ocorrer com uso da verba prevista para este fim no FUNDEB.

Art. 6º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.646   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a denominação de Via Pública e dá outras provi-

dências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do 
Vereador Evado Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada de Rua Maria Aparecida Mateus a atual 
Rua “J” do loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III.

Art. 2º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º -  Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.647   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Institui o “Projeto um servidor, que dispõe sobre medidas 
para a promoção, preservação do meio ambiente e educação 
ambiental.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ por iniciativa do Verea-
dor Evaldo Juvenal d Silva – Evaldo do Ferrocarril, com a Graças de 
Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - Fica instituído o “ PROJETO UM SERVIDOR, UMA 
ÁRVORE PARA SERVIR”, que dispõe sobre medidas para a promo-
ção, preservação do meio ambiente e educação ambiental por meio de 
plantio de uma muda de árvore, preferencialmente nativas da região, a 
cada servidor com vínculo funcional com Município.

Parágrafo Único – Esta Lei abrange todos os servidores públicos 
municipais da Prefeitura, Câmara e Autarquias, aposentados, pensio-
nistas, contratados e comissionados do Município de Araxá.

Art. 2º - Fica instituído o “Projeto um servidor, uma árvore para 
servir”, com a finalidade de estimular o Município a adotar medidas 
que incentivem a preservação do meio ambiente e a promoção da 
educação ambiental, por meio do plantio de uma muda de árvore, 
preferencialmente nativas da região, a cada servidor previsto no artigo 
1º, parágrafo único.

Parágrafo único – A iniciativa privada e/ou entidades poderão 
participar em parceria com o Poder Público, inclusive com a doação 
de mudas de árvores.

Art. 3º - A muda também poderá ser disponibilizada a cada 
servidor do Poder Público para que, se for interesse da família, faça o 
plantio da árvore.

Art. 4º - A muda de árvore será plantada em área pública urbana, 
observada as regras de urbanismo da legislação vigente, mediante 
aprovação do órgão responsável pelo meio ambiente, podendo ser 
plantada também.

Parágrafo único: Quando possível o plantio deverá ocorrer nas 
áreas degradadas do Município, no intuito de tentar a recuperação 
dessas com baixa biodiversidade.

Art. 5º - Cada servidor previsto do caput desta lei, junto de seus 
responsáveis, participantes do plantio de mudas, receberá um certifi-
cado “servidor amigo da natureza”, que constará o nome, cargo, a data 
de seu ingresso no serviço público, data do plantio da árvore e espécie 
de muda plantada.

Art. 6º- O projeto de plantio das árvores será desenvolvido pelo 
IPDSA e pelo Sindicato da categoria em datas a ser estabelecidos em 
projetos de plantio e a normatização do evento regulamentado por 
decreto municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.648   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a criação de cemitério para animais domésticos 

de pequeno e médio porte no Município de Araxá e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos 
Vereadores Fernanda Castelha e Luiz Carlos Bittencourt, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a criar o cemitério 
público para animais de pequeno e médio porte.

Art. 2º - As despesas de sepultamento do animal doméstico serão 
de responsabilidade do seu tutor que deverá tomar todas as providên-
cias com relação ao sepultamento.

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a implantar, 
através de concessão ou permissão, cemitérios parque e vertical 
particulares, com crematório, para animais de pequeno e médio porte.
Parágrafo único. O Executivo Municipal deve baixar regulamento
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para os cemitérios a que se refere o caput deste artigo.
Art. 4º- O Executivo Municipal regulamentará esta Lei, prevendo, 

atendendo e resolvendo os casos omissos, sem se afastar, contudo, dos 
princípios de responsabilidade social, ambiental e ecológica no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publica-
ção.

Art. 5º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 
necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Lei Municipal nº 6.883, de 22 de abril de 2015.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.649   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar de 

Crianças e Adolescentes, denominado “Famílias Acolhedoras” e 
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus 
aprova, e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO DO SERVIÇO
Art. 1º - Fica instituído o Serviço Municipal de Acolhimento 

Familiar de Crianças e Adolescentes, denominado "Famílias Acolhe-
doras", como parte integrante da política de atendimento à criança e ao 
adolescente no Município de Araxá – MG, tendo prioridade àquelas 
que se adéquam ao referido Serviço sobre as demais modalidades de 
institucionalização.

§ 1º- A Família Acolhedora atenderá crianças e adolescentes do 
Município de Araxá/MG, de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, excepcional-
mente, de jovens entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade, 
afastados da família de origem, por meio da medida de proteção 
prevista no art. 101, inciso VIII, da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA, que tenham seus direitos ameaçados 
ou violados e que necessitem de proteção, sempre com determinação 
judicial. 

§ 2º- Nos casos de jovens entre 18 e 21 anos, a permanência no 
serviço dependerá de parecer técnico, em que deverá constar o grau de 
autonomia alcançado pelo acolhido, a fim de se definir a necessidade 
de manutenção até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme dispos-
to no art. 2º, da Lei nº 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adoles-
cente - ECA. 

Art. 2º- Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - Acolhimento: medida protetiva prevista no art. 101, incisos VII 

e VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, caracterizada 
pelo breve e excepcional afastamento da criança ou do adolescente da 
sua família natural ou extensa com vista à sua proteção integral;

II - Família natural: a comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes, nos termos do art. 25, do ECA;

III - Família extensa ou ampliada: aquela que se estende para além 
da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por paren-
tes próximos, com os quais a criança e o adolescente convivem e 
mantêm vínculos de afinidade e afetividade, nos termos do parágrafo 
único, do art. 25, do ECA;

IV - Família substituta: a colocação em família substituta far-se-á 
mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação 
jurídica da criança ou do adolescente, nos termos do parágrafo único, 
do art. 28, do ECA;

V - Família acolhedora: qualquer pessoa ou família, previamente 
cadastrada, avaliada e capacitada pelo Serviço Municipal de Acolhi-
mento Familiar, que se disponha a acolher criança ou adolescente em 
seu núcleo familiar, sem intenção de realizar adoção.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS E DOS PARCEIROS
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar - “Famí-
lias Acolhedoras” – será executado conforme ato do poder executivo, 
a fim de atender aos seguintes objetivos: 

I - Garantir às crianças e adolescentes que necessitem de proteção 
o acolhimento provisório por famílias acolhedoras, respeitando o seu 
direito à convivência em ambiente familiar e comunitário, possibili-
tando a resignificação e o fortalecimento dos vínculos, bem como o 
rompimento do ciclo de violação de direitos;

II - Oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua 
reestruturação para o retorno de seus filhos, sempre que possível, 
possibilitando a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos e o 
rompimento do ciclo de violações de direitos;

III- Contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e 
adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os 
para a reintegração familiar ou colocação em família substituta, por 
meio de tutela, guarda ou adoção de competência exclusiva do Juízo 
da Infância e Juventude da Comarca, ou, ainda, os preparando para a 
vida autônoma, no caso da impossibilidade de reintegração familiar;

IV - Atuar em conjunto com os demais atores do Sistema de 
Garantia de Direitos para promover o acolhimento, em família acolhe-
dora, de crianças e adolescentes afastados temporariamente de sua 
família natural ou extensa, por meio da medida de proteção prevista no 
art. 101, inciso VIII, da Lei nº 8.069/1990, determinada pela autorida-
de competente para garantir a proteção integral preconizada pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente;

V- Proporcionar atendimento individualizado a crianças e adoles-
centes afastados de suas famílias naturais ou extensas, visando seu 
retorno às suas respectivas famílias, quando possível, ou a inclusão em 
família substituta;

VI - Articular com a rede socioassistencial e com as demais 
políticas públicas, a fim de potencializar o cuidado e a proteção por 
parte das famílias acolhedoras e das famílias naturais e extensas.

SEÇÃO II
DOS PARCEIROS
Art. 4º - O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar “Famílias 

Acolhedoras” contará com a articulação e o envolvimento dos atores 
do Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes, 
notadamente:

I - Poder Judiciário;
II - Ministério Público;
III - Conselhos Tutelares;
IV - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA;
V - Defensoria Pública;
VI – Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
VII - Órgãos municipais gestores das políticas de Assistência 

Social, Educação, Saúde, Habitação, Esporte, Cultura e Lazer, Traba-
lho;

VIII – Comunidade e sociedade civil organizada.

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO
Art. 5º - A criança ou adolescente inserido no Serviço “Famílias 

Acolhedoras”, receberá:
I - Com a mais absoluta prioridade, atendimento nas áreas de 

saúde, educação e assistência social, por meio das políticas públicas e 
sociais existentes;

II – Acompanhamento e orientação pela equipe técnica do Serviço 
de Acolhimento Familiar;

III - Estímulo à manutenção e/ou reformulação de vínculos 
afetivos com sua família de origem, nos casos em que houver possibi-
lidade;

IV – Atenção incondicional para cumprimento dos princípios 
descritos no artigo 92, da Lei Federal n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança
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e do Adolescente).

CAPÍTULO IV
DO CADASTRAMENTO

SEÇÃO I
DA INSCRIÇÃO

Art. 6º - A inscrição das famílias interessadas em participar do 
Serviço Municipal de Acolhimento Familiar - “Famílias Acolhedoras” 
será gratuita, feita por meio do preenchimento de Ficha de Cadastro do 
Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, apresentando os 
documentos abaixo indicados:

I - Documento de identificação com foto.
II – Cadastro de Pessoa Física.
III - Certidão de Nascimento, Casamento ou declaração de União 

Estável.
IV - Comprovante de Residência.
V – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, expedida pela 

Polícia Civil e pela Justiça Estadual dos estados da federação onde o 
interessado tenha residido nos últimos cinco anos.  

VI – Certidão de ações cíveis do Tribunal de Justiça do estado da 
federação em que o interessado tenha residido nos últimos cinco anos. 

VII – Comprovante de rendimentos.
VIII – Atestado de saúde física e mental.

SECAO II
DOS REQUISITOS PARA CADASTRAMENTO

Art. 7º - As famílias acolhedoras prestarão serviço de caráter 
voluntário, o qual não gerará, em nenhuma hipótese, vínculo emprega-
tício, funcional, profissional ou previdenciário com o Município ou 
com a entidade de execução do serviço, e os requisitos para participar 
do referido serviço são:

I - Pessoas maiores de 18 anos, sem restrição quanto ao sexo e ao 
estado civil;

II - Não estar habilitado ou em processo de habilitação, nem 
interessado em adotar criança ou adolescente;

III - Concordância de todos os membros da família, residentes no 
mesmo domicílio;

IV - Residir no município de Araxá/MG;
V - Disponibilidade de tempo e interesse em oferecer proteção e 

afetividade às crianças e adolescentes;
VI - Parecer psicossocial favorável da equipe técnica do Serviço;
VII - Não ter nenhum membro da família, que resida no domicílio, 

envolvido com uso e abuso de álcool, drogas ou substâncias asseme-
lhadas;

VIII - Comprovar idoneidade moral e apresentar certidão de 
antecedentes criminais de todos os membros que residam no mesmo 
domicílio da família acolhedora;

IX - Apresentar boas condições de saúde física e mental;
X - Comprovar renda familiar;
XI - Possuir espaço físico adequado na residência para acolher a 

criança ou adolescente;
XII - Participar das capacitações (inicial e continuada), bem como 

comparecer às reuniões e cumprir as orientações da Equipe Técnica do 
Serviço Municipal de Acolhimento Familiar.

SEÇÃO III
DA SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS

Art. 8º - A seleção das famílias inscritas será feita por meio de 
estudo psicossocial, de responsabilidade da Equipe Técnica, conforme 
normas previstas no Projeto Político Pedagógico do Serviço Munici-
pal de Acolhimento Familiar - “Famílias Acolhedoras”. 

§ 1º O Estudo psicossocial envolverá todos os membros da família 
e será realizado por meio de visitas domiciliares e entrevistas, contatos 
colaterais e observação das relações familiares, comunitárias e demais 

instrumentais técnicos que se fizerem necessários. 
§ 2º Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão 

no referido Serviço, as famílias assinarão um Termo de Compromisso, 
que será encaminhado ao Judiciário para cadastramento.

§ 3º O desligamento da família acolhedora poderá ocorrer nas 
seguintes situações:

I - Solicitação do responsável pela família acolhedora, por escrito, 
na qual constem os motivos e em prazo não inferior a 30 dias, que 
deverá ser estabelecido em conjunto com a Equipe Técnica do 
Serviço;

II - Descumprimento ou perda dos requisitos estabelecidos nesta 
Lei e demais normas que regulamentam o serviço, comprovado por 
meio de parecer expedido pela Equipe Técnica do Serviço;

III - por determinação Judicial.
§ 4º As famílias selecionadas pelo Serviço Municipal de Acolhi-

mento Familiar – “Famílias Acolhedoras” serão reavaliadas 
anualmente pela equipe técnica do serviço, que encaminhará à Justiça 
da Infância e Juventude parecer pela manutenção ou não da família no 
cadastro do Serviço de Acolhimento Familiar do município.

SEÇÃO IV
DA RESPONSABILIDADE DAS FAMÍLIAS ACOLHEDO-

RAS

Art. 9º - As famílias acolhedoras têm a responsabilidade familiar 
pelas crianças e adolescentes acolhidos, responsabilizando-se, ainda, 
pelo seguinte:

I - Todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao 
guardião, obrigando-se à prestação de assistência material, moral, 
educacional e saúde à criança e ao adolescente; 

II - Participar do processo de preparação, formação e acompanha-
mento da criança e do adolescente;

III - Prestar informações sobre a situação da criança/adolescente 
acolhida aos profissionais da equipe técnica;

IV - Contribuir na preparação da criança e do adolescente para seu 
retorno à família natural, extensa ou substituta, sempre sob orientação 
técnica dos profissionais do Serviço Municipal de Acolhimento 
Familiar - “Famílias Acolhedoras”.

SEÇÃO V
DA COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR O ACOLHI-

MENTO

Art. 10 - Compete à autoridade judiciária determinar o acolhimen-
to familiar, encaminhando a criança ou adolescente para a inclusão no 
Serviço - “Famílias Acolhedoras”, conforme determina o art. 101, §§ 
2º e 3º, da Lei Federal nº 8.069/90.

§ 1º - Os profissionais do Serviço - “Famílias Acolhedoras” 
efetuarão o contato com as famílias cadastradas, observadas as 
características e necessidades da criança ou adolescente. 

§ 2º - A permanência da criança e do adolescente em Serviço 
Municipal de Acolhimento Familiar não se prolongará por mais de 18 
(dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, conforme parecer devidamente fundamentado da 
equipe técnica, e mediante decisão da autoridade judiciária, com 
preferência de permanência na mesma família acolhedora. 

§ 3º - As famílias previamente cadastradas atenderão somente 
uma criança ou adolescente por vez, salvo se grupo de irmãos. 

§ 4º - O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá 
mediante Termo de Guarda Judicial à família inscrita no cadastro de 
Famílias Acolhedoras do Município, e, em caso de acolhimento 
emergencial, mediante Termo de Entrega e Responsabilidade emitido 
pela equipe do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, comuni-
cando-se o ato ao Ministério Público e à autoridade Judiciária compe-
tente, conforme o estabelecido na Lei 8.069/1990. 

SEÇÃO VI
DO ACOMPANHAMENTO



PÁGINA | 7                                                   ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA, 22 DE OUTUBRO 2021

Art. 11 - A família acolhedora, crianças e adolescentes acolhidos e 
a família natural e extensa serão acompanhados e orientados pela 
Equipe Técnica do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar.

§ 1º - O Acompanhamento observará o disposto no Projeto 
Político Pedagógico do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, 
no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação pertinente.

§ 2º - No máximo a cada 03 (três) meses, a equipe técnica do 
Serviço “Famílias Acolhedoras” elaborará relatório circunstanciado 
acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e de sua 
família, o encaminhando ao Juiz da Infância e Juventude para fins de 
reavaliação, conforme disposto nos art. 19, §1º e art. 92, §2º, da Lei 
Federal nº 8.069/90. 

§ 3º - Os relatórios deverão reportar as possibilidades ou não de 
reintegração familiar da criança ou adolescente acolhido, bem como a 
recomendação para colocação em família substituta, se for o caso.

§ 4º - O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar deverá 
ofertar supervisão técnica continuada à equipe, desempenhada por 
profissional externo, capacitado, com notório conhecimento e experi-
ência na supervisão de serviço de acolhimento, visando orientação, 
formação e suporte técnico especializado à equipe.

SEÇÃO VII
DO TÉRMINO DO ACOLHIMENTO FAMILIAR

Art. 12 - O término do acolhimento familiar da criança ou do 
adolescente se dará por determinação judicial, atendendo aos encami-
nhamentos pertinentes ao retorno à família natural, extensa ou coloca-
ção em família substituta, cabendo à equipe técnica do Serviço “Famí-
lias Acolhedoras” a adoção das seguintes medidas:

I - Acompanhar o grupo familiar após a reintegração familiar por 
um período mínimo de seis meses, visando a não reincidência do fato 
que provocou o afastamento da criança/adolescente e a retomada ou 
construção de vínculos de forma funcional;

II - Acompanhar à família acolhedora após o desligamento da 
criança ou adolescente, atento às suas necessidades;

III - Orientar e supervisionar o processo de visitas entre a família 
acolhedora e a família natural, extensa ou família substituta, quando 
tal medida se mostrar conveniente aos interesses da criança ou adoles-
cente;

IV – Comunicar o cumprimento do desligamento da criança e do 
adolescente do Serviço Municipal de Acolhimento familiar ao Juiz da 
Infância e Juventude da Comarca de Araxá.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 13 – O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar será 
composto por equipe exclusiva para a execução do serviço, contem-
plando, no mínimo, os seguintes profissionais:

I – Coordenador;
II – Assistente Social;
III – Psicólogo;
IV – Auxiliar administrativo;
V – Motorista.
Art. 14 – São atribuições do coordenador: 
I - Gerir e supervisionar o funcionamento do Serviço Municipal 

de Acolhimento Familiar, planejando, implementando, monitorando e 
avaliando as ações;

II - Organizar a divulgação, mobilização e a capacitação continua-
da das famílias acolhedoras e da equipe;

III - Organizar as informações das crianças, adolescentes e respec-
tivas famílias de origem, extensa e acolhedora;

IV - Aplicar as diretrizes de políticas de assistência social no 
âmbito do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar do Município;

V - Organizar o processo de seleção, contratação de pessoal e 
procedimentos administrativos de gestão dos recursos humanos do 
serviço;

VI - Articular com a rede de serviços e com o Sistema de Garan-

tias de Direitos ações para proteção e promoção dos direitos das 
crianças e adolescentes em acolhimento familiar;

VII - Apresentar a prestação de contas do serviço municipal de 
acolhimento familiar, nos moldes exigidos pela legislação regente;

VIII - Acompanhar o pagamento do bolsa auxílio às famílias 
acolhedoras e a prestação de contas em conformidade com a lei;

IX - Realizar reuniões periódicas com a equipe técnica para 
discussão dos casos e avaliação das atividades desenvolvidas;

X - Elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais colabo-
radores, o Projeto Político-Pedagógico do Serviço;

XI - Participar das audiências, quando requisitado pelo Juízo 
competente;

XII - Cumprir as obrigações previstas nesta Lei, bem como no 
Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação pertinente;

XIII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua 
competência;

XIV - Observar as normas de segurança, qualidade, proteção, 
cordialidade e ética profissional no desempenho de suas funções.

Art. 15 – São atribuições da equipe técnica:
I – Avaliar, selecionar, capacitar, acolher, acompanhar e supervi-

sionar as famílias acolhedoras;
II - Organizar as informações de cada caso atendido, na forma de 

prontuário individual;
III - Articular com a rede de serviços e Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente, ações para proteção e promoção 
dos direitos das crianças e adolescentes em acolhimento familiar;

IV - Realizar a preparação e o acompanhamento psicossocial das 
crianças, dos adolescentes e das famílias de origem e extensa com 
vistas à reintegração familiar;

V – Realizar o planejamento, preparação e acompanhamento das 
crianças e adolescentes, nos casos de transferência para outra modali-
dade de acolhimento;

VI – Encaminhar, discutir e planejar, em conjunto com outros 
atores do Sistema de Garantia de Direitos, as intervenções necessárias 
ao acompanhamento das crianças, adolescentes e suas famílias de 
origem e extensa;

VII – Elaborar e acompanhar do Plano Individual de Atendimen-
to-PIA, para cada criança e adolescente em acolhimento familiar;

VIII – Apresentar relatório técnico, no mínimo a cada 03 (três) 
meses, à autoridade Judiciária, descrevendo a situação de cada criança 
e adolescente, emitindo parecer considerando:

a) a possibilidade de reintegração familiar;
b) a necessidade de aplicação de novas medidas;
c) a necessidade de destituição do poder familiar e preparação 

para adoção, quando esgotados os recursos de manutenção na família 
de origem ou extensa.

IX - Preparar a criança e o adolescente, bem como a família 
acolhedora, para o desligamento;

X - Mediar o processo de aproximação e fortalecimento ou 
construção do vínculo com a família de origem, extensa ou substituta;

XI – Monitorar as visitas entre crianças e adolescentes e família de 
origem, extensa ou substituta;

XII - Inserir e manter atualizadas as informações da criança e do 
adolescente em Sistema de Informações de Atendimento, ou equiva-
lente, para registro contínuo, recuperação de dados e monitoramento 
do desempenho do serviço;

XIII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua 
competência;

XIV - Cumprir as obrigações previstas nesta Lei, bem como no 
Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação pertinente;

XV - Observar as normas de segurança, qualidade, proteção, 
cordialidade e ética profissional no desempenho de suas funções.

Art. 16 – São atribuições do auxiliar administrativo:
I – Desempenhar todas as atividades de apoio à gestão administra-

tiva;
II – Apoiar nas áreas de recursos humanos, administração, 

compras e logística;
III – Recepcionar, agendar atendimento, entrevistas para as ações
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próprias do serviço, bem como a inserção e manutenção dos usuários 
no CadÚnico;

IV – Organizar, catalogar, processar e conservar documentos, 
cumprindo todo o procedimento administrativo necessário, inclusive 
em relação aos formulários do CadÚnico, prontuários, protocolos, 
dentre outros;

V – Controlar estoque e patrimônio;
VI – Apoiar na organização e no processamento dos convênios, 

contratos, acordos ou ajustes com as entidades e/ou organizações;
VII - Observar as normas de segurança, qualidade, proteção, 

cordialidade e ética profissional no desempenho de suas funções;
Art. 17 – São atribuições do motorista:
I – Transportar as equipes de referência e usuários do serviço;
II – Dirigir e manobrar veículos com habilidade e segurança;
III – Realizar verificações, manutenções e procedimentos rotinei-

ros para o bom funcionamento do veículo;
IV – Observar as normas de segurança, qualidade, proteção, 

cordialidade e ética profissional no desempenho de suas funções.

CAPÍTULO VI
DOS SUBSÍDIOS

SEÇÃO I
DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL
“FAMÍLIAS ACOLHEDORAS”

Art. 18 – O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar “Famílias 
Acolhedoras” será mantido pelo Município de Araxá/MG e pela 
celebração de convênios e parcerias com a União, o Estado e organiza-
ções da Sociedade Civil.

§ 1º- Os recursos destinados à implementação e manutenção do 
serviço relacionado nesta lei serão previstos em dotação orçamentária, 
conforme ato do poder executivo, observando-se o princípio da priori-
dade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do 
art. 227, da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 
4o, da Lei Federal n.º 8.069/90. 

§ 2º- Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente poderão ser utilizados para a implantação e manuten-
ção do Serviço Municipal de Acolhimento Institucional por um prazo 
máximo de 03 (três) anos, em conformidade com o disposto no artigo 
77, I e II, da Lei Municipal 6.087/2011, mediante deliberação do 
CMDCA, devendo o município assumir integralmente a manutenção 
do serviço quando esgotado o mencionado prazo. 

SEÇÃO II
DO SUBSÍDIO E DA BOLSA ÀS FAMÍLIAS ACOLHEDO-

RAS

Art. 19 - As famílias previamente cadastradas, independente de 
sua condição econômica, têm a garantia de subsídio a título de auxílio, 
independentemente do acolhimento familiar de crianças ou adolescen-
tes nos seguintes termos:

§ 1º - O subsídio mensal a ser pago pelo município terá o valor de 
01 (um) salário-mínimo vigente e contará inicialmente com 15 
famílias acolhedoras inscritas, fazendo jus ao décimo terceiro salário, 
de igual valor, a ser pago no mês de dezembro de cada ano, de forma 
proporcional aos meses de sua inscrição.

§ 2º - Cada família acolhedora terá direito a um descanso anual 
remunerado de 30 (trinta) dias, em período a ser definido em conjunto 
com a equipe técnica do serviço.

§ 3º – Quando do efetivo acolhimento, a família acolhedora 
receberá cumulativamente bolsa mensal no valor de 01 (um) salário-
-mínimo vigente no país por cada criança ou adolescente acolhido, 
pago até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao acolhimento, devido 
proporcionalmente ao número de dia/mês de acolhimento familiar. 

§ 4º – Em caso de acolhimento de crianças e adolescentes com 
necessidades especiais, o valor mensal da bolsa poderá ser ampliado 
para 1,5 (um e meio) salário-mínimo ou mais, por criança ou adoles-

cente, devendo a necessidade ser comprovada por laudo médico, 
contar com parecer favorável da equipe técnica e autorização judicial, 
considerando as seguintes situações:

I - pessoas usuárias de substância psicoativas;
II - pessoas que convivem com o HIV;
III - pessoas que convivem com neoplasia (câncer);
IV - pessoas com deficiência, que não tenham condições de desen-

volver as atividades da vida diária com autonomia;
V - pessoas com doenças degenerativas e psiquiátricas.
§ 5º - O repasse do auxílio financeiro destinado às famílias partici-

pantes do Serviço ocorrerá até o dia 15 (quinze) de cada mês, a partir 
do cumprimento do prazo de carência fixado desde já em 30 (trinta) 
dias de cadastro como Família Acolhedora, não gerando qualquer 
vínculo empregatício ou profissional com o município ou com a 
instituição executora do serviço.

§ 6º - Os acolhidos que recebem o Benefício de Prestação Conti-
nuada – BPC – ou qualquer outro benefício previdenciário ou assisten-
cial, terão o benefício depositado em conta Judicial para sua proteção 
e garantias futuras, salvo determinação Judicial diversa.

§ 7º - O subsídio mensal por criança ou adolescente, provido pelo 
Município de Araxá/MG, será repassado por meio de depósito bancá-
rio em conta corrente ou poupança em nome da família acolhedora.

§ 8º - As crianças, adolescentes e as famílias terão prioridade de 
atendimento nos serviços e recursos sociais da comunidade, tais 
como: Centro de Educação Infantil, Escola, Unidades Básicas de 
Saúde, atividades recreativas de lazer e culturais, entidades sociais de 
apoio, etc.

§ 9º - Os valores a serem repassados às “Famílias Acolhedoras” a 
título de bolsa deverão ser gastos exclusivamente com as despesas da 
criança e do adolescente acolhido, podendo a coordenação do serviço, 
a qualquer tempo, exigir das famílias cadastradas a devida prestação 
de contas, cabendo à equipe técnica responsável pelo acompanhamen-
to das famílias acolhedoras, atestar a regularidade do uso da bolsa 
auxílio pela família acolhedora, para fins de prestação de contas deste 
recurso.

§ 10 - O exercício da função de famílias acolhedoras não gera 
nenhum vínculo empregatício entre as famílias e o Município de 
Araxá/MG. 

§ 11 - O imóvel que estiver sendo utilizado pelas famílias cadas-
tradas no Serviço Municipal de Acolhimento Familiar será isento do 
pagamento do IPTU, a partir do exercício fiscal subsequente e enquan-
to perdurar o seu cadastro no serviço, servindo o incentivo fiscal de 
estímulo ao acolhimento familiar, nos termos do art. 34, do ECA.

§ 12 Caso a família acolhedora não se interesse pelo recebimento 
de quaisquer dos benefícios financeiros de que trata este artigo, deverá 
assinar termo formal de renúncia.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS MATERIAIS

Art. 20- O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar “Famílias 
Acolhedoras” contará com: 

I - Subsídio financeiro para as famílias acolhedoras e assistência 
material e psicossocial para as famílias de origem e extensa;

II - Capacitação e formação continuada para a equipe técnica;
III - Preparação e formação continuada para as famílias acolhedo-

ras;
IV - Sala exclusiva para a equipe, que disponha de espaço e 

mobiliário suficientes para desenvolvimento de atividades de natureza 
técnica e administrativa, tais como elaboração de relatórios, atendi-
mento, reuniões e outros;

V - Sala exclusiva para atendimento familiar e infanto-juvenil, 
com espaço e mobiliário suficientes para desenvolvimento de ativida-
des e condições que garantam privacidade;

VI - Veículo compartilhado com a Fundação da Criança e do 
Adolescente de Araxá;

V – Outros recursos necessários ao cumprimento de seus propósi-
tos. 
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CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao 
Conselho Tutelar acompanhar e verificar a regularidade do serviço 
previsto nesta lei, encaminhando à Vara da Infância e da Juventude e à 
Promotoria da Infância e Adolescência relatório circunstanciado, 
sempre que observar irregularidades em seu funcionamento. 

Art. 22 – Para custeio das despesas decorrentes dos serviços 
previstos nesta Lei, serão consignadas dotações próprias no orçamento 
público municipal, em conformidade com o disposto na Lei n.º 
4.320/1964.

Art. 23 – Fica revogada a Lei Municipal nº 6.550, de 19 de dezem-
bro de 2013.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.650   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Projeto Descarte Consciente - Dispõe sobre a destinação 

correta reciclagem/descarte de exames de Raio X, tomografia e 
Ressonância, pelas Unidades de Saúde do município de Araxá, e 
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do 
VEREADOR ODIRLEY  HENRIQUE  DA ROCHA (DIRLEY DA 
ESCOLINHA – PROS), com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - as unidades de saúde da rede pública municipal de Araxá 
ficam atribuídas a receber, para correta destinação, as chapas de 
exames de Raio-X, Tomografias, Ressonâncias e similares descarta-
dos pelo próprio estabelecimento e pacientes.

Art. 2º - As unidades de saúde citadas no artigo anterior deverão:
I – dispor de local visível ao público para recolhimento dos filmes 

de radiografia;
II – Fixar avisos informando sobre os riscos do descarte inadequa-

do do filmes de radiografia;
III – Destinar o material recolhido para empresas responsáveis 

pelo gerenciamento de resíduos recicláveis.
Art. 3º - As despesas com o cumprimento desta Lei serão custea-

das com as dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se neces-
sário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará o órgão responsável 
pela fiscalização e cumprimento desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor após a data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.651   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Reconhece como atividade extracurricular Programa de 

Ensino de Educação Ambiental Humanitária em Bem-estar 
Animal nas escolas municipais de Araxá/MG.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, por iniciativa da 
Vereadora Fernanda de Castelha Afonso, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a inclusão de Programa de Ensino de 
Educação Ambiental Humanitária em Bem-estar Animal como 
atividade extracurricular a ser difundida nas escolas da rede municipal 
de Araxá/MG.

Art. 2º. A educação ambiental humanitária em bem-estar animal 

será desenvolvida como uma prática educativa integrada, transversal, 
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
formal.

Art. 3º. Fica a critério da escola adotar o programa como atividade 
extracurricular.

Art. 4º. O programa de ensino extracurricular de que trata esta Lei 
abrangerá os seguintes temas:

I - educação humanitária;
II - direito dos animais;
III - fim dos testes em animais e métodos substitutivos;
IV - declaração de Cambridge sobre a consciência e senciência em 

animais humanos e não humanos;
V - noções de manejo e comportamento animal;
VI - guarda responsável: conceito e exemplos práticos;
VII - bem-estar animal: conceito e exemplos práticos;
VIII - principais zoonoses de interesse em saúde pública;
IX - animais silvestres: comportamento natural, vida em cativeiro, 

preservação ambiental;
X - conceitos da fauna sinantrópica: biologia das principais 

espécies e medidas preventivas;
XI - meio ambiente e o conceito de saúde única.
Art. 5º. As escolas da rede municipal que optarem pela realização 

do programa, deverão inclui-lo no ensino por meio de palestras, leitura 
de textos, debates, realizações de exposições, apresentações de peças 
de teatro e eventos para celebrar datas comemorativas relacionadas à 
natureza e ao meio ambiente, estimulando a reflexão sobre a temática.

Parágrafo único - Fica a critério da escola oferecer avaliações ou 
atividades sobre a matéria para fins de atribuição de nota extra.

Art. 6º. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no que 
couber.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.652   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Altera disposições da Lei Municipal n.º 4.292/2003, da Lei 

Municipal n.º 4.875/2006 e da Lei Municipal n.º 5.998/2011.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o anexo 03 da Lei Municipal n.º 4.292, de 01 
de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupação do Solo, passando a 
vigorar da forma constante do anexo da presente lei.

Art. 2º. Fica acrescido o § 5.º ao artigo 11 da Lei Municipal n.º 
4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
que terá a seguinte redação:

§5º. A Zona Residencial 4 (ZR4), caracterizada pela predominân-
cia de assentamento de chácaras residenciais, localizadas em áreas de 
urbanização restrita, de forma a assegurar alta permeabilidade do solo;

Art. 3º. Fica acrescido o inciso XI ao caput do artigo 54 da Lei 
Municipal n.º 4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupa-
ção do Solo, que terá a seguinte redação:

XI. MACC1 = Modelo de Assentamento de Chácaras 1, permitido 
na ZR4;

a) Coeficiente de Aproveitamento máximo de 0,6;
b) Taxa de Ocupação máxima de 40% (quarenta por cento);
c) Taxa de Permeabilidade e Índice de Cobertura Vegetal mínimo 

de 60% (sessenta por cento);
d) Limite máximo de 2 (dois) andares, compreendendo o andar 

térreo mais 1 (um);
e) Número máximo de 2 (dois) pavimentos;
f) Área mínima do lote de 1.000 m² (mil metros quadrados);
g) Testada mínima do lote de 20 m (vinte metros);
h) Afastamento Frontal Mínimo de 10 m (dez metros);
i) Afastamento lateral mínimo de 3 m (três metros);
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j) Afastamento posterior mínimo de 3 m (três metros);
k) Vagas para estacionamento nos termos da Seção II deste 

Capítulo;
Art. 4º. Fica alterada a redação do inciso VII e do § 6.º do artigo 

34 da Lei Municipal n.º 5.998, de 20 de junho de 2011, Plano Diretor 
Estratégico, passando a vigorar com a seguinte redação:

VII. Zona Residencial – ZR1, ZR2, ZR3 e ZR4;
§6º. A Zona Residencial compreende as áreas destinadas predomi-

nantemente ao uso habitacional, agrupadas conforme suas característi-
cas, e se subdivide em:

I. Zona Residencial 1 – ZR1, caracterizada pela predominância de 
assentamentos de uma unidade por lote;

II. Zona Residencial 2 – ZR2, caracterizada como área de densifi-
cação populacional, permitindo o assentamento de mais de uma unida-
de residencial por lote;

III. Zona Residencial 3 – ZR3, caracterizada pela predominância 
de assentamento de chácaras residenciais e do uso agrícola que 
compreenda preferencialmente as atividades hortifrutigranjeiras, 
localizadas em áreas de urbanização restrita, de forma a assegurar alta 
permeabilidade do solo;

IV. Zona Residencial 4 – ZR4, caracterizada pela predominância 
de assentamento de chácaras residenciais, localizadas em áreas de 
urbanização restrita, de forma a assegurar alta permeabilidade do solo;

Art. 5º. Fica alterada a redação do artigo 16 da Lei Municipal n.º 
4.875, de 12 de abril de 2006, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Os lotes de terreno, conforme a área de urbanização em 
que se situem, terão área e testada mínimas segundo os padrões 
estabelecidos a seguir:

I. Área de Consolidação Urbana (ACU) e Área de Expansão 
Urbana (AEU)

a) Loteamentos e desmembramentos na Zona Comercial 1 (ZC1), 
Corredor Comercial 1 (CC1), Zona Comercial 2 (ZC2), Corredor 
Comercial 2 (CC2), Zona Comercial 3 (ZC3), Corredor Comercial 3 
(CC3), Zona Comercial 4 (ZC4), Corredor Comercial 4 (CC4), Zonas 
dos Micro-Distritos Industriais (ZMDI), Zonas Residencial 1(ZR1) e 
na Zona Residencial 2 (ZR2):

- Área mínima = 300,00 m² (trezentos metros quadrados);
- Testada mínima = 12,00 m (doze metros);
b) Loteamentos nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS):
- Área mínima = 200,00 m² (duzentos metros quadrados);
- Testada mínima = 10,00 m (dez metros);
c) Loteamentos Fechados de Interesse Social na Zona Residencial 

2 (ZR2) e nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS):
- Área mínima = 1.080,00 m² (um mil e oitenta metros quadra-

dos);
- Área máxima = 10.000,00 m² (dez mil metros quadrados);
- Testada mínima = 12,00 m (doze metros);
II. Área de Urbanização Restrita (AUR)
a) Zona de Consolidação da Atividade Turística (ZCAT):
- Área mínima = 3.000,00 m² (três mil metros quadrados);
- Testada mínima = 30,00 m (trinta metros);
b) Loteamento e desmembramentos na Zona do Distrito Industrial 

(ZODI) e Zona de Expansão do Distrito Industrial (ZEDI)
- Área mínima = 1.800,00 m² (um mil e oitocentos metros quadra-

dos);
- Testada mínima = 20,00 m (vinte metros);
c) Zona de Atividade Minerária Industrial (ZAMI) e Zona do Polo 

Industrial (ZPI)
- Área mínima = a critério do IPDSA;
- Testada mínima = a critério do IPDSA;
- Área mínima = 20.000m² (vinte mil metros quadrados);
- Testada mínima = 50,00 (cinquenta metros);
d) Loteamentos e desmembramentos na Zona Residencial do 

Barreiro 1 (ZRB1):
- Área mínima = 1.000 m² (mil metros quadrados);
- Testada mínima = 50,00 m² (cinquenta metros);
e) Loteamentos desmembramentos na Zona Residencial do 

Barreiro 2 ( ZRB2)
- Área mínima = 3.000 m² (três mil quadrados)
- Testada mínima = 30,00 (trinta metros);
f) Loteamentos e desmembramentos de chácaras na Zona 

Residencial 3 (ZR3):
- Área mínima = 1.500,00 m² (mil e quinhentos metros quadra-

dos);
- Testada mínima = 15,00 m (quinze metros);
g) Loteamentos e desmembramentos de chácaras na Zona 

Residencial 4 (ZR4):
- Área mínima = 1.000,00 m² (mil metros quadrados);
- Testada mínima = 20,00 m (vinte metros);
§ 1º. Aplicam-se aos loteamentos fechados de interesse social os 

requisitos urbanísticos da LUOS, art. 54, inciso VII.
§ 2º. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 182,00 

m (cento e oitenta e dois metros), exceto para loteamentos de chácaras, 
para os quais será admitido comprimento maior, a critério do IPDSA.

§ 3º. Fica vedada a construção de residência multifamiliar na Zona 
Especiais de Interesse Social (ZEIS) em lotes cuja área seja inferior à 
240 m² (duzentos e quarenta metros quadrados).

§ 4º. Fica vedada a construção de residência multifamiliar nas 
Zonas Residenciais 1 e 2 em lotes cuja área seja inferior à 360 m² 
(trezentos e sessenta metros quadrados).

§ 5º. As definições previstas na alínea ‘f’, inciso II, deste artigo, 
poderão ser aplicadas aos loteamentos já aprovados, condicionada à 
apresentação de aceite e concordância de todos os proprietários de 
lotes do empreendimento.

Art. 6º. Fica alterada a redação da alínea ‘a’, do inciso II, do artigo 
19 da Lei Municipal n.º 4.875, de 12 de abril de 2006, Lei de Parcela-
mento do Solo Urbano, passando a vigorar com a seguinte redação:

a) Loteamentos e desmembramentos de chácaras nas Zona 
Residencial 3 (ZR3), Zona Residencial 4 (ZR4) e Zona de Consolida-
ção da Atividade Turística (ZCAT):

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.653   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Acresce parágrafo ao artigo 1.º da Lei Municipal n.º 

7.522/2021.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescido o § 3.º ao artigo 1 da Lei Municipal n.º 
7.522, de 06 de maio de 2021, que instituiu programa de regularização 
fiscal no âmbito do Município de Araxá, que terá a seguinte redação:

§ 3º. Os débitos conforme estipulados no caput, que consolidados 
ultrapassem o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), poderão 
ser parcelados, na forma desta lei, em até 60 (sessenta) parcelas, sendo 
aplicado o desconto de 40% (quarenta por cento) da multa e 40% 
(quarenta por cento) dos juros devidos.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.654   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Altera o § 1.º, do artigo 1.º, da Lei Municipal n.º 4.281/2003, 

que instituiu o Programa de apoio ao Servidor Inativo e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao 
Conselho Tutelar acompanhar e verificar a regularidade do serviço 
previsto nesta lei, encaminhando à Vara da Infância e da Juventude e à 
Promotoria da Infância e Adolescência relatório circunstanciado, 
sempre que observar irregularidades em seu funcionamento. 

Art. 22 – Para custeio das despesas decorrentes dos serviços 
previstos nesta Lei, serão consignadas dotações próprias no orçamento 
público municipal, em conformidade com o disposto na Lei n.º 
4.320/1964.

Art. 23 – Fica revogada a Lei Municipal nº 6.550, de 19 de dezem-
bro de 2013.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.650   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Projeto Descarte Consciente - Dispõe sobre a destinação 

correta reciclagem/descarte de exames de Raio X, tomografia e 
Ressonância, pelas Unidades de Saúde do município de Araxá, e 
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do 
VEREADOR ODIRLEY  HENRIQUE  DA ROCHA (DIRLEY DA 
ESCOLINHA – PROS), com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - as unidades de saúde da rede pública municipal de Araxá 
ficam atribuídas a receber, para correta destinação, as chapas de 
exames de Raio-X, Tomografias, Ressonâncias e similares descarta-
dos pelo próprio estabelecimento e pacientes.

Art. 2º - As unidades de saúde citadas no artigo anterior deverão:
I – dispor de local visível ao público para recolhimento dos filmes 

de radiografia;
II – Fixar avisos informando sobre os riscos do descarte inadequa-

do do filmes de radiografia;
III – Destinar o material recolhido para empresas responsáveis 

pelo gerenciamento de resíduos recicláveis.
Art. 3º - As despesas com o cumprimento desta Lei serão custea-

das com as dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se neces-
sário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará o órgão responsável 
pela fiscalização e cumprimento desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor após a data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.651   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Reconhece como atividade extracurricular Programa de 

Ensino de Educação Ambiental Humanitária em Bem-estar 
Animal nas escolas municipais de Araxá/MG.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, por iniciativa da 
Vereadora Fernanda de Castelha Afonso, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a inclusão de Programa de Ensino de 
Educação Ambiental Humanitária em Bem-estar Animal como 
atividade extracurricular a ser difundida nas escolas da rede municipal 
de Araxá/MG.

Art. 2º. A educação ambiental humanitária em bem-estar animal 

será desenvolvida como uma prática educativa integrada, transversal, 
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
formal.

Art. 3º. Fica a critério da escola adotar o programa como atividade 
extracurricular.

Art. 4º. O programa de ensino extracurricular de que trata esta Lei 
abrangerá os seguintes temas:

I - educação humanitária;
II - direito dos animais;
III - fim dos testes em animais e métodos substitutivos;
IV - declaração de Cambridge sobre a consciência e senciência em 

animais humanos e não humanos;
V - noções de manejo e comportamento animal;
VI - guarda responsável: conceito e exemplos práticos;
VII - bem-estar animal: conceito e exemplos práticos;
VIII - principais zoonoses de interesse em saúde pública;
IX - animais silvestres: comportamento natural, vida em cativeiro, 

preservação ambiental;
X - conceitos da fauna sinantrópica: biologia das principais 

espécies e medidas preventivas;
XI - meio ambiente e o conceito de saúde única.
Art. 5º. As escolas da rede municipal que optarem pela realização 

do programa, deverão inclui-lo no ensino por meio de palestras, leitura 
de textos, debates, realizações de exposições, apresentações de peças 
de teatro e eventos para celebrar datas comemorativas relacionadas à 
natureza e ao meio ambiente, estimulando a reflexão sobre a temática.

Parágrafo único - Fica a critério da escola oferecer avaliações ou 
atividades sobre a matéria para fins de atribuição de nota extra.

Art. 6º. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no que 
couber.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.652   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Altera disposições da Lei Municipal n.º 4.292/2003, da Lei 

Municipal n.º 4.875/2006 e da Lei Municipal n.º 5.998/2011.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o anexo 03 da Lei Municipal n.º 4.292, de 01 
de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupação do Solo, passando a 
vigorar da forma constante do anexo da presente lei.

Art. 2º. Fica acrescido o § 5.º ao artigo 11 da Lei Municipal n.º 
4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
que terá a seguinte redação:

§5º. A Zona Residencial 4 (ZR4), caracterizada pela predominân-
cia de assentamento de chácaras residenciais, localizadas em áreas de 
urbanização restrita, de forma a assegurar alta permeabilidade do solo;

Art. 3º. Fica acrescido o inciso XI ao caput do artigo 54 da Lei 
Municipal n.º 4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupa-
ção do Solo, que terá a seguinte redação:

XI. MACC1 = Modelo de Assentamento de Chácaras 1, permitido 
na ZR4;

a) Coeficiente de Aproveitamento máximo de 0,6;
b) Taxa de Ocupação máxima de 40% (quarenta por cento);
c) Taxa de Permeabilidade e Índice de Cobertura Vegetal mínimo 

de 60% (sessenta por cento);
d) Limite máximo de 2 (dois) andares, compreendendo o andar 

térreo mais 1 (um);
e) Número máximo de 2 (dois) pavimentos;
f) Área mínima do lote de 1.000 m² (mil metros quadrados);
g) Testada mínima do lote de 20 m (vinte metros);
h) Afastamento Frontal Mínimo de 10 m (dez metros);
i) Afastamento lateral mínimo de 3 m (três metros);
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a redação do § 1.º, do artigo 1.º, da Lei 
Municipal n.º 4.281/2003, alterado pelas Leis Municipais n.º 
6.130/2011 e 6.876/2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

§ 1.º - O valor do auxílio financeiro será de R$ 500,00 (quinhentos 
reais).

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei 
serão utilizados recursos do orçamento vigente nas fichas destinadas 
ao pagamento do auxílio autorizado pela Lei 4.281/2003.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, valendo 
seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.655   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Altera o § 1.º, do artigo 1.º, da Lei Municipal n.º 4.248/2003, 

que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio-alimentação a 
Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a redação do § 1.º, do artigo 1.º, da Lei 
Municipal n.º 4.248/2003, alterado pelas Leis Municipais n.º 
4.268/2003, 5.625/2009, 5.934/2011 e 6.875/2015, passando a vigorar 
com a seguinte redação:

§ 1.º - O valor do auxílio-alimentação será de R$ 500,00 (quinhen-
tos reais).

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei 
serão utilizados recursos do orçamento vigente nas fichas destinadas 
ao pagamento do auxílio autorizado pela Lei 4.248/2003.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, valendo 
seus efeitos à partir de 01 de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 498 - DE 15 DE OUTUBRO DE 2021
Autoriza o funcionamento de 100% das atividades do comér-

cio em geral 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 entendimento 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 adequa-
ções nas ações do Poder Público Municipal com o objetivo de preven-
ção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 
fim 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 fins 
de direito, no Município de Araxá, em razão dos impactos socioeconô-
micos e financeiros 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 de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas 
pelo Novo Coronavírus;

DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado o funcionamento de 100% das atividades 

do comércio em geral de segunda a sábado em horário normal, 
incluindo aqueles que, antes da pandemia, habitualmente funciona-
vam aos domingos e feriados, desde que:

I – exijam dos funcionários e clientes o uso da máscara de 
proteção facial e disponibilizar na entrada do estabelecimento o álcool 
gel para higienização das mãos;

II –mantenham atualizado Protocolo de Biossegurança aprovado 
pela Vigilância Sanitária.

Parágrafo único – os estabelecimentos a que se refere o caput 
deste artigo ficam desobrigados de fazer o controle de entrada de 
clientes com o uso de senhas, inclusive os supermercados e hipermer-
cados;

Art. 2º.  Fica autorizada a realização diária de cultos religiosos 
com a lotação máxima do templo religioso, observada a capacidade 
autorizada pelo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), 
desde que:

I – mantenham atualizado o Protocolo de Biossegurança aprovado 
pela Vigilância Sanitária;

II – obedeçam às normas da Lei nº 6.342 de 13 de março de 2013 
(Lei que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do 
sossego público);

Art. 3º.  Fica autorizado a realização de teatros, shows e espetácu-
los com a lotação máxima do local, observada a capacidade autorizada 
pelo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), desde que o 
estabelecimento:

I – apresente Protocolo de Biossegurança aprovado pela Vigilân-
cia Sanitária;

II – obedeça às normas da Lei nº 6.342 de 13 de março de 2013 
(Lei que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do 
sossego público);

III – exija do público participante o comprovante de vacinação ou 
foto, com Carteira de Identidade - RG, para os maiores de 12 (doze) 
anos, observando aqueles já contemplados pela faixa etária de vacina-
ção da Secretaria Municipal de Saúde comprovando, ao menos, a 
imunização da 1ª dose da vacina anti-covid;

Parágrafo único – fica autorizado o uso da pista de dança para casa 
de shows e boates.

Art. 4º. As deliberações definidas neste decreto podem ser revistas 
a qualquer momento caso haja alteração da estrutura do serviço 
público de Saúde do Município, bem como diante do quadro evolutivo 
do contágio e acometimento da população local.

Art. 5º.  A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o 
infrator ao pagamento de multa por deixar de executar, dificultar ou 
opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das 
doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à manu-
tenção da saúde, de que tratam as Leis Municipais n.º 2.547/1992 
(Código de Posturas Municipal) e n° 7.512/2021, bem como interdi-
ção 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 medida sanitária preventi-
va de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, Código Penal.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao 
Conselho Tutelar acompanhar e verificar a regularidade do serviço 
previsto nesta lei, encaminhando à Vara da Infância e da Juventude e à 
Promotoria da Infância e Adolescência relatório circunstanciado, 
sempre que observar irregularidades em seu funcionamento. 

Art. 22 – Para custeio das despesas decorrentes dos serviços 
previstos nesta Lei, serão consignadas dotações próprias no orçamento 
público municipal, em conformidade com o disposto na Lei n.º 
4.320/1964.

Art. 23 – Fica revogada a Lei Municipal nº 6.550, de 19 de dezem-
bro de 2013.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.650   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Projeto Descarte Consciente - Dispõe sobre a destinação 

correta reciclagem/descarte de exames de Raio X, tomografia e 
Ressonância, pelas Unidades de Saúde do município de Araxá, e 
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do 
VEREADOR ODIRLEY  HENRIQUE  DA ROCHA (DIRLEY DA 
ESCOLINHA – PROS), com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - as unidades de saúde da rede pública municipal de Araxá 
ficam atribuídas a receber, para correta destinação, as chapas de 
exames de Raio-X, Tomografias, Ressonâncias e similares descarta-
dos pelo próprio estabelecimento e pacientes.

Art. 2º - As unidades de saúde citadas no artigo anterior deverão:
I – dispor de local visível ao público para recolhimento dos filmes 

de radiografia;
II – Fixar avisos informando sobre os riscos do descarte inadequa-

do do filmes de radiografia;
III – Destinar o material recolhido para empresas responsáveis 

pelo gerenciamento de resíduos recicláveis.
Art. 3º - As despesas com o cumprimento desta Lei serão custea-

das com as dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se neces-
sário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará o órgão responsável 
pela fiscalização e cumprimento desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor após a data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.651   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
Reconhece como atividade extracurricular Programa de 

Ensino de Educação Ambiental Humanitária em Bem-estar 
Animal nas escolas municipais de Araxá/MG.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, por iniciativa da 
Vereadora Fernanda de Castelha Afonso, com a Graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a inclusão de Programa de Ensino de 
Educação Ambiental Humanitária em Bem-estar Animal como 
atividade extracurricular a ser difundida nas escolas da rede municipal 
de Araxá/MG.

Art. 2º. A educação ambiental humanitária em bem-estar animal 

será desenvolvida como uma prática educativa integrada, transversal, 
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
formal.

Art. 3º. Fica a critério da escola adotar o programa como atividade 
extracurricular.

Art. 4º. O programa de ensino extracurricular de que trata esta Lei 
abrangerá os seguintes temas:

I - educação humanitária;
II - direito dos animais;
III - fim dos testes em animais e métodos substitutivos;
IV - declaração de Cambridge sobre a consciência e senciência em 

animais humanos e não humanos;
V - noções de manejo e comportamento animal;
VI - guarda responsável: conceito e exemplos práticos;
VII - bem-estar animal: conceito e exemplos práticos;
VIII - principais zoonoses de interesse em saúde pública;
IX - animais silvestres: comportamento natural, vida em cativeiro, 

preservação ambiental;
X - conceitos da fauna sinantrópica: biologia das principais 

espécies e medidas preventivas;
XI - meio ambiente e o conceito de saúde única.
Art. 5º. As escolas da rede municipal que optarem pela realização 

do programa, deverão inclui-lo no ensino por meio de palestras, leitura 
de textos, debates, realizações de exposições, apresentações de peças 
de teatro e eventos para celebrar datas comemorativas relacionadas à 
natureza e ao meio ambiente, estimulando a reflexão sobre a temática.

Parágrafo único - Fica a critério da escola oferecer avaliações ou 
atividades sobre a matéria para fins de atribuição de nota extra.

Art. 6º. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no que 
couber.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-----------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.652   -   DE 21 DE OUTUBRO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Altera disposições da Lei Municipal n.º 4.292/2003, da Lei 

Municipal n.º 4.875/2006 e da Lei Municipal n.º 5.998/2011.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o anexo 03 da Lei Municipal n.º 4.292, de 01 
de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupação do Solo, passando a 
vigorar da forma constante do anexo da presente lei.

Art. 2º. Fica acrescido o § 5.º ao artigo 11 da Lei Municipal n.º 
4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
que terá a seguinte redação:

§5º. A Zona Residencial 4 (ZR4), caracterizada pela predominân-
cia de assentamento de chácaras residenciais, localizadas em áreas de 
urbanização restrita, de forma a assegurar alta permeabilidade do solo;

Art. 3º. Fica acrescido o inciso XI ao caput do artigo 54 da Lei 
Municipal n.º 4.292, de 01 de dezembro de 2003, Lei de Uso e Ocupa-
ção do Solo, que terá a seguinte redação:

XI. MACC1 = Modelo de Assentamento de Chácaras 1, permitido 
na ZR4;

a) Coeficiente de Aproveitamento máximo de 0,6;
b) Taxa de Ocupação máxima de 40% (quarenta por cento);
c) Taxa de Permeabilidade e Índice de Cobertura Vegetal mínimo 

de 60% (sessenta por cento);
d) Limite máximo de 2 (dois) andares, compreendendo o andar 

térreo mais 1 (um);
e) Número máximo de 2 (dois) pavimentos;
f) Área mínima do lote de 1.000 m² (mil metros quadrados);
g) Testada mínima do lote de 20 m (vinte metros);
h) Afastamento Frontal Mínimo de 10 m (dez metros);
i) Afastamento lateral mínimo de 3 m (três metros);
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FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE 
ARAXÁ/MG

Torna público abertura Pregão Presencial 08.004/2021. Contrata-
ção de empresa Contratação de pessoa jurídica ou física, especializa-
da, para prestação de serviços visando a elaboração de Processo de 
segurança contra incêndio e pânico (PSCIP), referente a edificação do 
prédio onde esta instalado: Museu Calmon Barreto e Museu Memorial 
de Araxá.. Abertura: 05/11/2021 - 09:00hs. Edital disponível no site: 
www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br, a partir de: 25/10/2021. 
Informações: (34)99313-0056. 

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente
22/10/2021.

-----------------------------------------------------------------------------------

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE 
ARAXÁ

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 004/2021
Processo nº 04/2021
Pregão Presencial nº 08.003/2021

Contratante: Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, CNPJ 
nº 20.054.268/0001-13. Contratada: WN LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI CNPJ: 33.081.659/0001-79. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de 
material e mão de obra para realizar serviços necessários para reforma 
do prédio, para instalação do centro de Referência da Cultura Negra de 
Araxá, situado na Rua Gustavo de Oliveira s/n, Centro, Araxá/MG 
Valor Global: R$ 172.000,00 (Cento e setenta e dois mil reais). Vigên-
cia: 21/10/2021 a 20/03/2022. 

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente
22/10/2021.

-----------------------------------------------------------------------------------

Fundação Cultural
Calmon Barreto

Resolução nº 48, de 19 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a execução de Projetos Governamentais com 

recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal dos Direitos e 
Proteção do Idoso - FUNDIPI.

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão 
deliberativo, responsável pelas definições de políticas públicas de 
atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas 
atribuições legais, o Conselho Municipal do Idoso observará as 
diretrizes da Política Nacional do Idoso, conforme o que dispõem a 
Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei n.º 8842/1994 (Política 
Nacional do Idoso), observando-se, ainda, o disposto na Lei Munici-
pal n.º 4.884/2006, que cria e regulamenta o referido Fundo Especial;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º e 11, da Lei Municipal 
nº 4.884/2006 (regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos e 
Proteção do Idoso), que estabelece a aplicação dos recursos do 
FUNDIPI diretamente para órgão público com projetos devidamente 
aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso, e que os mesmos 
estarão sujeitos ao efetivo controle dos órgãos próprios de controle 
interno do Poder Executivo;

CONSIDERANDO a deliberação dos membros do CMIA, 
presentes à Reunião Ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2021;         

RESOLVE:
Art. 1º. A execução dos Projetos Governamentais aprovados pelo 

Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA -, reger-se-á pelo 
disposto nesta Resolução, sem prejuízo da aplicação das regras e 
princípios que norteiam a atuação da Administração Pública, notada-
mente da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º. São obrigações da Secretaria Municipal à qual se encon-
trar vinculado o Projeto Governamental:

I. Manter e movimentar os recursos financeiros em conta bancária 
específica;

II. Permitir o livre acesso dos agentes públicos da Administração 
Pública Municipal, bem como do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, aos processos, aos documentos e às informações 
referentes à transferência dos recursos financeiros, bem como aos 
locais de execução do objeto do Projeto Governamental;

III. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo 
e financeiro dos recursos repassados;

IV. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos 
oriundos da contratação de pessoal e outros relacionados à execução 
do Projeto Governamental, observando no tocante à dita contratação o 
Princípio da Impessoalidade;

V. Prestar contas dos recursos financeiros recebidos aos órgãos 
competentes da Administração Pública Municipal, nos termos dos 
artigos 7º e 8º desta Resolução;

VI. Devolver, ao fim da execução do Projeto Governamental, e 
caso exista, o saldo financeiro remanescente ao Fundo Municipal dos 
Direitos e Proteção do Idoso - FUNDIPI;

VII. Cumprir o objeto dentro do prazo previsto no Projeto Gover-
namental apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso 
de Araxá – CMIA.

Art. 3º. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos 
financeiros do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso – 
FUNDIPI, para finalidades alheias à execução do Projeto Governa-
mental, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade daqueles aos 
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quais se imputar a indevida utilização, inclusive referentes a 
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes 
de atrasos da Administração Pública Municipal na liberação dos 
recursos financeiros.

Art. 4º. O Projeto Governamental deverá ser executado dentro do 
prazo constante do projeto apresentado e aprovado pelo Conselho 
Municipal do Idoso de Araxá – CMIA, prazo este a ser contado a partir 
do depósito dos recursos financeiros em conta específica, observando-
-se o seguinte:

I – Sempre que necessárias, serão admitidas prorrogações do 
prazo de vigência da execução do Projeto Governamental, mediante 
proposta da Secretaria Municipal à qual estiver o dito projeto vincula-
do, devidamente justificada e formulada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias antes de seu término, estando condicionadas à autorização 
do Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA e manifestação 
favorável do agente público designado para o acompanhamento da 
execução do Projeto Governamental.

II - Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada através de 
Resolução do Conselho Municipal do Idoso de Araxá - CMIA, a ser 
publicada antes do término da vigência do prazo de execução do 
Projeto Governamental. 

Parágrafo Único. Poderá ocorrer ampliação do valor global do 
Projeto Governamental aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso 
de Araxá - CMIA, desde que observado, no que couber, o disposto 
neste artigo.

Art. 5º. Quando for o caso, a liberação das parcelas dos recursos 
financeiros será efetivada de conformidade com o cronograma de 
desembolso constante do Projeto Governamental aprovado, após a 
aquiescência formal do agente público especialmente designado para 
acompanhamento da execução do referido projeto. 

Art. 6º.  Compete ao Chefe do Poder Executivo nomear agente 
público para fins de acompanhamento da execução do Projeto Gover-
namental a ser executado com recursos financeiros procedentes do 
Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDIPI.

§ 1º. Cabe ao agente público nomeado para o desempenho da 
função prevista no caput deste artigo elaborar, sem prejuízo do relató-
rio final, relatórios mensais amparados em visitas in loco, visando 
constatar a correta execução do Projeto Governamental.

§ 2º. O agente público nomeado para o disposto no caput deste 
artigo deverá informar à Secretaria Municipal à qual estiver vinculado 
o Projeto Governamental, quaisquer das seguintes situações:

I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida;

II – Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos públicos, atrasos não justificados no cumprimento das ações 
e metas pactuadas no Projeto Governamental ou práticas atentatórias 
aos princípios fundamentais da Administração Pública, notadamente 
nas contratações;

§ 3º. Apurada a ocorrência de quaisquer das situações previstas no 

parágrafo anterior, caberá à Secretaria Municipal à qual estiver vincu-
lado o Projeto Governamental saná-las, quando possível, no prazo de 
30 (trinta) dias, sem prejuízo da responsabilização daquele que as 
praticou.

Art. 7º. Para fins de prestação de contas, os responsáveis pela 
execução do Projeto Governamental deverão apresentar, em até 30 
(trinta) dias úteis após o encerramento de cada mês do ano civil e ao 
Setor de Convênios e Acordos Congêneres do Município de Araxá, 
bem como ao Conselho Municipal do Idoso de Araxá – CMIA:

I - Relatório de Execução do Objeto que conterá:
a) as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
b) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de 

que trata a prestação de contas, apresentando um comparativo de 
metas propostas com os resultados alcançados;

c) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e 
realização das ações, como fichas de inscrição, listas de presença, 
fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, devendo o eventual cumpri-
mento parcial ser devidamente justificado.

II – Relatório de Execução Financeira, demonstrando as receitas e 
as despesas efetivamente realizadas e, quando houver, a relação de 
bens adquiridos.

Parágrafo Único. O relatório de execução financeira deverá ser 
acompanhado dos extratos bancários da conta específica vinculada à 
execução do Projeto Governamental, da conciliação bancária, de cópia 
das notas e comprovantes fiscais e de recibos e, quando houver 
previsão no referido projeto de contratação de pessoal e de pagamento 
de encargos, os comprovantes de recolhimento dos tributos oriundos 
da relação trabalhista, acompanhados da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência 
Social – GFIP, referentes ao período de que trata a prestação de contas, 
sem prejuízo da apresentação de outros documentos requisitados pelos 
órgãos mencionados no caput deste artigo.

Art. 8º. Sem prejuízo da prestação de contas do artigo anterior, 
cumpre aos responsáveis pela execução do Projeto Governamental 
apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias úteis após o encerramento 
deste, Prestação de Contas Final ao Setor de Convênios e Acordos 
Congêneres do Município de Araxá, bem como ao Conselho Munici-
pal do Idoso de Araxá - CMIA.

Art. 9º. Esta Resolução deverá ser homologada pelo Prefeito do 
Município de Araxá como condição para execução do Projeto Gover-
namental.   

Art. 10º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 19 de outubro de 2021.

José Humberto Gonçalves 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

Rubens Magela da Silva
Prefeito do Município de Araxá

DIÁRIO DO JUDICIÁRIO ELETRÔNICO / TJMG

Forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 
ou dele tiveram conhecimento que tramita por este Juízo e Secretaria 
Judicial a ação de Execução Fiscal, processo nº 5004973-
-86.2019.8.13.0040 – movida pelo MUNICIPIO DE ARAXÁ em 
desfavor de R. BORGES CONSULTORIA PECUÁRIA LTDA – 
CNPJ: 01.317.166/0001-85. E através do presente edital, fica 

CITADO a Executado acima, em lugar incerto e não sabido, para 
pagar, no prazo de cinco dias, a dívida no valor de R$ 18.853,76 
(dezoito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis 
centavos), apurado em 09/09/2019, a ser corrigido monetariamente na 
data do efetivo recolhimento, ou garantir a execução por meio de 
depósito em dinheiro, fiança bancária, nomeação ou indicação de bens 
à penhora, também no prazo de cinco dias, respeita a ordem do art. 8º, 
IV da Lei nº 6830/80, sob pena de não adotando uma destas faculdade 
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legais, lhe serem penhorados tanto bens suficientes à garantia do 
processo executivo, devendo, a partir deste momento, responder a 
todos os termos da execução. Não sendo embargada a execução, no 
prazo de TRINTA DIAS, presumir-se-ão aceitos por V.Sa. Como 
verdadeiro os fatos articulados pela Fazenda Pública, ora exequente, 
CDA: 3876/2019. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será afixado no átrio do Fórum local e 

publicado na forma da lei. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Araxá, Estado de 

Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020. Eu, (Márcia Soares Emídio – 
matrícula 24.141-4), escrivã judicial, o subscrevi. 

Dr. Rodrigo da Fonseca 
Caríssimo Juiz de Direito.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO nº. 036, de 13 de outubro de 2021.
Dispõe sobre o cancelamento do registro de organizações da 

sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente de Araxá (CMDCA), por descumprimento de norma-
tivas. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo responsável 
pela definição das políticas públicas de atendimento à criança e ao 
adolescente no município de Araxá, no uso das atribuições legais 
estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei federal n.º 
8.069/1990, e em observância aos princípios constitucionais da legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - artigo 37, 
caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 90, §1º, da Lei n.º 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA;

CONSIDERANDO as normas da Resolução n.º 164 do CONAN-
DA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), de 
09 de abril de 2014, que dispõe sobre o registro e fiscalização das 
entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas não governa-
mentais e governamentais que tenham por objetivo a assistência ao 
adolescente e a educação profissional e dá outras providências,  

CONSIDERANDO as normas estabelecidas pela Resolução n.º 
96, de 04 de dezembro de 2019, que regulamenta o processo de 
registro e/ou renovação de inscrição de entidades não governamentais 
e de programas/projetos governamentais junto ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;  

CONSIDERANDO a decisão aprovada pelo plenário do CMDCA 
na sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2021,

RESOLVE:
Art. 1º – Ficam cancelados os registros das seguintes organizações 

da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá – CMDCA, por não atenderem os requisitos de 
manutenção e renovação do registro, conforme Art. 8º, I e Art. 6º, XI, 
respectivamente, da Resolução nº 096, de 04 de dezembro de 2019:

Art. 2º- Cabe interposição de recurso contra o cancelamento dos 
registros das entidades acima nomeadas no prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar do primeiro dia útil seguinte à data da publicação desta 
resolução, o qual deverá ser interposto perante à presidência do 
CMDCA mediante protocolo do pedido de reforma da decisão na 
Secretaria do Conselho, que funciona na Rua João Magalhães, nº 54, 
Bairro João Ribeiro.

§ 1º- O recurso será avaliado e submetido a julgamento pelo 
plenário do CMDCA no prazo de 05 (cinco) dias, contados do término 
do prazo de interposição, previsto no caput deste artigo.    

§ 2º. Em caso de indeferimento do recurso, será efetuado o cance-
lamento do registro da entidade pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente (CMDCA).

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021. 

Araxá – MG, 13 de outubro de 2021. 

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do CMDCA
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