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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação Deserta. 
Pregão Eletrônico 09.192/2021. 
Processo 257

Fica classificado deserto o processo licitatório em epígrafe. 
Objeto: Aquisição de oxigênio, acetileno industrial, peças e ferramen-
tas para solda para atender o setor de reparos de veículos e manuten-
ção predial do Munícipio de Araxá-MG, através da Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos.  

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

17/11/2021. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Aviso de Licitação. 

O Município de Araxá-MG, comunica aos interessados que 
realizará a segunda sessão pública destinado a abertura dos invólucros 
02 e divulgação do julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros nº 
1 e nº 3) e demais atos inerentes ao Processo Licitatório na modalidade 
Concorrência nº 03.008/2021, Processo 206/2021, cujo objeto trata da 
contratação de empresa especializada em publicidade e propaganda, 
compreendendo planejamento, conceituação, concepção, criação, 
atividades de planejamento, execução interna, intermediação, supervi-
são da execução interna e a distribuição de publicidade aos veículos e 
demais meios de divulgação, veículos de mídia digital, pesquisa de 
opinião, estudo e acompanhamento de resultados e campanhas 
publicitárias institucionais de caráter informativo, educativo e de 
orientação social, promoções, publicidade legais e assemelhados que 
sejam de interesse da Prefeitura Municipal e demais órgãos e setores 
da administração direta do município de Araxá/MG. A sessão pública 
para realização dos atos nos termos do referido edital acontecerá no 
dia 29/11/2021 ás 09h00min. O edital de convocação encontra-se 
disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br a partir do 
dia 22/11/2021. Demais informações pelo telefone (34) 3662-2506. 

Araxá-MG, 17/11/2021. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.008/2021. 
Processo: 268. 

Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras, autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços de concessão 
de empréstimos, mediante consignação em folha de pagamentos, aos 
servidores municipais efetivos (Ativos), nomeados ou agentes 
políticos e aposentados da Prefeitura Municipal de Araxá (MG). Os 
interessados poderão realizar o credenciamento à partir da data de 
disponibilização do Edital, dia 22/11/2021 às 09:00 horas. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

08/11/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.196/2021. 
Processo 265.  

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 do forro da Casa Abrigo/Casa Lar 
no Bairro Dona Beja no Municipio de Araxá-MG. Acolhimento das 
propostas 22/11/2021 à partir das 17:00 horas até 02/12/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços dia 02/12/2021 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 22/11/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

08/11/2021. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.197/2021. 
Processo 269.  

O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa 
para prestação de serviços de chaveiro, incluindo o fornecimento de 
materiais, para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal 
de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 22/11/2021 à partir das 
17:00 horas até 03/12/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de 
Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 03/12/2021 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 
22/11/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

09/11/2021.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.198/2021. 
Processo 271.  

O Município de Araxá torna público a contratação de empresa 
para fabricação e instalação de placas em letra caixa, para serem 
instaladas em pontos turísticos do Município de Araxá-MG. Acolhi-
mento das propostas 22/11/2021 à partir das 17:00 horas até 
02/12/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início 
da sessão de disputa de preços dia 02/12/2021 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 22/11/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

11/08/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 09.201/2021. 
Processo 274.  

O Município de Araxá torna público a contratação de empresa 
para aquisição de lousa digital para atender as necessidades das 
escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do 
Município de Araxá-MG através da Secretaria Municipal de Educa-
ção. Acolhimento das propostas 22/11/2021 à partir das 17:00 horas 
até 02/12/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e 
Início da sessão de disputa de preços dia 02/12/2021 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 22/11/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

16/11/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.200/2021. 
Processo 273.  

O Município de Araxá torna público a aquisição de jogos educati-
vos para atender as atividades dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Araxá-MG, através da Secretaria Municipal 
de Educação. Acolhimento das propostas 22/11/2021 à partir das 
17:00 horas até 03/12/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de 
Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 03/12/2021 às 08:30 
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 
22/11/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

16/11/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Remarcação de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.164/2021. 
Processo: 215. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de esterilização, reesterilização e/ou processamento de instru-
mentos por autoclavagem para atender a Unidade de Pronto Atendi-
mento – UPA 24 horas através da Secretaria Municipal de Saúde. O 
Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a 
licitação ter sido classificada deserta, fica designada nova data de 
acolhimento das propostas para dia 22/11/2021 à partir das 17:00 
horas até 06/12/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços 
e Início da sessão de disputa de preços dia 06/12/2021 às 14:00 horas. 
Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: 
w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 22/11/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Mauro Marcos da Rocha Júnior
Pregoeiro

10/11/2021.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Concorrência 03.005/2021. 
Processo: 133/2020. 

O Município de Araxá e Vecol Terraplanagem e Pavimentação 
LTDA, firmam aditamento ao contrato celebrado 19/10/2021, com 
prazo de vigência em 20/04/2022 e prazo de execução em 20/12/2021.
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Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

21/10/2021.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Concorrência 03.002/2021. 
Processo: 102/2020. 

O Município de Araxá e Marden Teixeira de Melo, firmam 
aditamento ao contrato celebrado 07/08/2020, com prazo de vigência 
em 07/01/2023 e prazo de execução em 07/10/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

20/10/2021. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Concorrência 03.003/2021. 
Processo 151. 
Contrato 445. 
Extrato de Contrato. 

O Município de Araxá e Vecol Terraplanagem e Pavimentação 
LTDA, valor global: R$ 4.035.410,94; firmam a contratação de 
empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento 
de material e mão de obra para recapeamento asfáltico de diversas vias 
urbanas do Município de Araxá-MG. Prazo de vigência: 26/09/2022, 
Prazo de execução: 8 meses. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

26/10/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Concorrência 03.007/2021
Processo 191
Contrato 437
Extrato de Contrato. 

O Município de Araxá e Vecol Terraplanagem e Pavimentação 
LTDA, valor global: R$ 517.518,42; firmam a contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de 
material e mão de obra para pavimentação asfáltica das Ruas Domin-
gos Di Mambro e José Roque de Oliveira no Bairro Vila Silvéria no 
Município de Araxá-MG. Prazo de vigência: 22/07/2022, Prazo de 
execução: 6 meses. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

22/10/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Ratificação de Dispensa 04.038/2021
Processo: 260. 

Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de solicita-
ção de locação de imóvel urbano, Rua Cônego Cassiano, nº470, bairro 
Centro, nesta cidade, com início em 03/11/2021 à 03/11/2022, destina-
do ao funcionamento do PIID-Programa Interdisciplinar de Internação 
Domiciliar, cuja necessidade de instalação e localização condicionam 
a sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos 
praticados no mercado, em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 

mensais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos 
dispositivos legais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações e 
Contratos. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

03/11/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato 04.038/2021
Processo: 260

O Município de Araxá e o locadora a inventariante a SRA. ILMA 
RODRIGUES PEREIRA RIOS, contratam entre si a locação de 
imóvel urbano, situado na Rua Cônego Cassiano, nº470, nesta cidade, 
com início em, 03/11/2021 à 03/11/2022, destinado ao funcionamento 
do PIID-Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar, com 
valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

03/11/2021. 

PORTARIA Nº 044
EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINAR

ARNILDO ANTONIO MORAIS, Secretário Municipal de 
Fazenda, Planejamento e Gestão, de acordo com a competência 
delegada nos termos do Decreto 077/2021 e no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:

Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, 
para o fim de apurar responsabilidades, conforme PAD 008/2021.

Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela Portaria 
nº 027/2017, constituírem a Comissão Processante, a qual deverá 
encaminhar relatório conclusivo, ao Secretário Municipal de Fazenda, 
Planejamento e Gestão, no prazo de 90 dias.

Arnildo Antônio Morais
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 05 de Novembro de 2021.

LEI Nº 7.669   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021
 
Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de 

câncer e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa da 
Vereadora Maristela Dutra (PATRIOTA), com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Artigo 1º. Fica disposto a divulgação dos direitos dos portadores 
de Neoplasia Maligna (Câncer), bem como o número dos telefones 
para informações.
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Artigo 2º. A divulgação de que trata o art. 1º desta lei deverá ser 
feita em todos os sítios eletrônicos públicos e publicada nos órgãos 
públicos de alta frequência popular, de modo a facilitar o acesso e a 
visibilidade ao público.

Parágrafo único - A divulgação a que se refere o caput deste 
artigo conterá informações a respeito dos seguintes direitos da pessoa 
com neoplasia maligna:

a) Aposentadoria por invalidez;
b) Auxílio-doença;
c) Isenção de imposto de renda na aposentadoria; 
d) Isenção de ICMS na compra de veículos adaptados;
e) Isenção de IPI na compra de veículos adaptados;
f) Isenção de IPVA para veículos adaptados;
g) Quitação de financiamento da casa própria;
h) Saque do FGTS;
i) Saque do PIS/PASEP;
j) Benefício de prestação continuada (BPC);
k) Cirurgia plástica reparadora de mama;
l) Quitação do financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica 

Federal;
m) Prioridade na tramitação de processos;
n) Disque Apoio e Orientação 0800.773.1666.

Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei, 
no que couber, após sua vigência.

Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.  

Artigo 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.670   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras provi-
dências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do 
Vereador Pastor Moacir Santos, com a Graça de Deus aprova e eu, 
Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada  RUA  ANTONIO  FERNANDES 
TUNICO,  a Rua K no loteamento Residencial Jardim Dona 
Adélia III.

Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afixar placas denominativas 
em locais próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.671   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Altera o art. 1º da Lei nº 7.644/2021, que fixa a data de até o 
dia 10 (dez) de cada mês, para que proceda o repasse das verbas 
descontadas nos salários as entidades representativas da classe e 
dá outras providências, dando nova redação ao art. 1º.

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. 1º - O Art. 1° da Lei nº 7.644, de 21 de outubro de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Até o dia 10 (dez) de cada mês, a Prefeitura, 
Câmara e Autarquias do Município de Araxá, procederá o 
repasse das verbas descontadas dos servidores públicos 
municipais às entidades representativas da classe.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.672   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza o Município de Araxá a Instituir o Programa de 
Educação no Trânsito nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e 
dá outras providências, por uma Araxá mais humana.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa da 
Vereadora Professora Leni Nobre, com a Graça de Deus aprova e eu, 
Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica autorizado ao Município de Araxá a instituir o 
“Programa Educação no Trânsito”, nas escolas da Rede Municipal de 
Ensino.

§ 1º: O conteúdo poderá ser lecionado por equipe composta por 
servidores vinculados ao Município de Araxá, da Administração 
Direta e Indireta, como também, pelas entidades ou outras Instituições 
que formarem convênio para executar o     “ Projeto de Educação no 
Trânsito”.

§ 2º: O poder executivo poderá realizar convênio com outras 
Instituições atuantes nas questões afetas às normas de trânsito, para 
implantar e executar o Programa de Educação no Trânsito em parceria 
com a secretaria de Segurança Pública.

Art. 2º - As Escolas da Rede Municipal de Ensino poderão 
realizar palestras, dinâmicas de grupos, simpósios ou qualquer outra 
forma de explanação, abordando assuntos relacionados à educação, à 
prevenção e à segurança no trânsito, com enfoque na mobilidade 
urbana evidenciando os diversos modais de deslocamento, com ênfase 
em alternativas não poluentes, como é o caso das bicicletas, assim 
como, evidenciando a importância do respeito às vagas privativas, 
destinadas por exemplo aos idosos,  deficientes e gestantes.

Parágrafo único: A Educação no Trânsito, independente da 
modalidade de explanação, deverá ser oferecida de forma rotineira nas 
Escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança 
Pública.

Art. 3º - As dotações orçamentárias suficientes para a execução 
desta Lei, deverão ser incluídas nas próximas Leis Orçamentárias 
Anuais, bem como, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianu-
al.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.673   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Institui o Controle de Uso de Droga e de Bebida Alcoólica aos 
servidores públicos de qualquer regime jurídico do Município de
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Araxá MG 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. 1º- Instituir o Controle de Uso de Droga e de Bebida Alcoóli-
ca aos servidores públicos de qualquer regime jurídico do Município 
de Araxá MG.

Art. 2º- Será utilizado o Teste de Etilômetro "Bafômetro" a ser 
aplicado aos servidores municipais detentores dos cargos de motoris-
ta, operador de máquinas, entre outros, se houver necessidade à 
submissão compulsória a estes servidores.

§ 1º - O teste instituído por esta Lei poderá ser aplicado, diária ou 
periodicamente, por servidor designado para esse fim, com ampla 
ciência do servidor.

§ 2º - Caso o servidor estiver com sinais visíveis de embriaguez, 
tais como: como odor de álcool, olhos avermelhados, dificuldade de 
equilíbrio, fala alterada, entre outros, e se recusar a se submeter ao 
exame, poderá receber advertência disciplinar e sofrer as sanções 
pertinentes com base em prova testemunhal e/ou em filmagens ou 
fotografias.

§ 3º - Quando houver encaminhamento do servidor para a realiza-
ção do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguar-
dar o resultado desses exames para fins de atuação do processo 
administrativo.

§ 4º - A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em 
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos 
seguintes procedimentos a serem realizados no servidor:

I - Exame de sangue;
II - Exames realizados por laboratórios especializados, indicados 

pelo órgão, ou pela Polícia Militar, em caso de consumo de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - Também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, 
vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido;

IV - Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no 
ar alveolar (etilômetro).

Art. 3º - Altera-se o inciso XXXII do art. 201 da Lei nº 1288/1974 
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Araxá) que 
estabelece as proibições ao servidor, com a seguinte redação:

Art. 201 – Comete falta administrativa o funcionário que:
[...]
XXXII – embriagar-se habitualmente ou fazer uso 

indevido de substância entorpecente, estimulante ou que criar 
dependência física ou psíquica, que determine dependência e 
que interfira no desenvolvimento do trabalho.

Parágrafo único: No caso do inciso XXXII aplica-se as 
faltas e as penalidades no que couber aquelas prevista do 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Araxá 
MG.

Art. 4º - As condutas previstas nesta lei serão constatadas por 
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de 
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar 
alveolar.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 
RUBENS MAGELA DA SILVA

Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.674   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE.

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

Art. 1º. Fica o Município de Araxá, autorizado a firmar Termo de 
Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Araxá APAE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.805.524/0001-52, no 
sentido de conceder-lhe subvenção social no valor de R$ 177.149,30 
(cento e sessenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta 
centavos), para fins de seu custeio e manutenção.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, 
serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob a 
ficha número 933. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.675   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com 
a Fundação de Assistência Fundação de Assistência à Mulher 
Araxaense – FAMA.

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

Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar Termo 
de Fomento com a Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.473.196/0001-92, no sentido de conce-
der-lhe subvenção social no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), para fins de custeio e manutenção de suas atividades.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, 
serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob a 
ficha número 933. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.676   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com 
o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá – 
CONSEP.

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

Art. 1º. Fica o Município de Araxá, autorizado a firmar Termo de 
Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de 
Araxá - CONSEP -, inscrito no CNPJ sob o nº 06.697.814/0001-03, 
no sentido de repassar-lhe recurso financeiro no valor de R$ 59.145,18 
(cinquenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e dezoito 
centavos), como forma de apoiar a realização do projeto “Redução 
Contínua da Criminalidade – Responsabilidade de Todos”, em 
parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, 
serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente sob a 
dotação orçamentária número 04.122.0001.2.0201.3.3.50.41, Ficha

PÁGINA | 5                                                ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA, 19 DE NOVEMBRO 2021



1.372. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.677   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Declara de Utilidade Pública e dá outras providências

A Câmara Municipal de Araxá, através de proposição da Verea-
dora Maristela Aparecida Dutra, com a Graças de Deus aprova e eu, 
Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica reconhecida de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO 
DA COMUNIDADE DOCE MÃE DA EUCARISTIA, inscrita no 
CNPJ nº 30.737.987/0001-92, sediada à Rua Antônio Pereira dos 
Santos nº 45, bairro Vila Estância, nesta cidade de Araxá.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.678   -   DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Institui o Programa Auxílio Moradia no Município de Araxá 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
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Programa Auxílio Moradia, nas modali-
dades descritas no art. 2º desta Lei, com vistas à concessão, pela 
Administração Pública Municipal, de subsídio financeiro de caráter 
eventual destinado ao custeio de despesas com o pagamento de 
aluguel de imóvel residencial e demais gastos emergenciais relaciona-
dos à habitação.

Art. 2º - São modalidades do Programa Auxílio Moradia:

I – Auxílio Moradia - Emergencial;
II – Auxílio Moradia - Vulnerabilidade Social;
III – Auxílio Moradia - Mulheres Vítimas de Violência Domésti-

ca.

Parágrafo único. Para cada uma das modalidades do programa 
previstas no caput haverá uma Unidade Encaminhadora que será 
responsável por elaborar os relatórios técnicos e por receber e arquivar 
a documentação exigida.

Art. 3º - Para habilitar-se no programa, os beneficiários deverão 
atender aos seguintes requisitos:

I - apresentar CPF, RG ou documento pessoal com foto, compro-
vante de renda atualizado e certidão de nascimento dos filhos menores 
de idade;

II - ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário 
mínimo;

III – ter renda mensal familiar total de até (02) dois salários;
IV - estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais;
V - declarar ser morador do Município há pelo menos 05 (cinco) 

anos na data da solicitação do benefício;
VI – estar inscrito no cadastro de eleitores do Município há pelo 

menos 02 (dois) anos;
VII - declarar não possuir imóvel em seu nome ou em nome do 

cônjuge ou companheiro, no Município ou fora dele;
VIII - apresentar documento emitido pela Prefeitura Municipal 

certificando de que não há lançamento de Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) em nome do beneficiário;

IX - apresentar documento emitido pela Companhia de Sanea-
mento de Minas Gerais (Copasa) certificando de que não há ligação de 
água em nome do beneficiário.

X – não ter sido beneficiado por outro programa de assentamento 
municipal;

XI - renunciar expressamente ao direito de pleitear, judicial ou 
administrativamente, eventual indenização pertinente à realização de 
benfeitorias na área pública a ser desocupada.

§ 1º - Na hipótese de o requerente não possuir algum dos 
documentos descritos no inciso I ou não estar inscrito no cadastro a 
que se refere o inciso III, a Unidade Encaminhadora poderá auxiliá-lo 
nos encaminhamentos para a sua obtenção ou seu cadastro, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da concessão do benefício.

§ 2º - Expirado o prazo previsto no §1º sem que tenha sido 
possível a obtenção das informações, a Unidade Encaminhadora 
deverá apresentar relatório justificando o motivo da impossibilidade, 
sem prejuízo da manutenção do benefício.

§ 3° - Às crianças e adolescentes das famílias beneficiárias do 
Auxílio Moradia será assegurado o direito de transferência e vaga em 
pré-escola, em escola pública e em creche conveniada, na região onde 
passarão a residir.

Art. 4º - O Programa Auxílio Moradia compreende o pagamento 
de subsídio mensal aos indivíduos e unidades familiares que cumpram 
os requisitos previstos nesta Lei, observado o seguinte:

I - Na hipótese de o benefício contemplar solução habitacional 
para unidade familiar composta de duas ou mais pessoas, o benefício 
terá o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

II - Na hipótese de a solução habitacional contemplar um único 
indivíduo, o benefício terá o valor de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta).

§ 1º - O valor do subsídio poderá ser reajustado ou alterado por ato 
do Chefe do Poder Executivo, observada a disponibilidade e a 
previsão de recursos orçamentários para tal finalidade.

§ 2º - O auxílio será concedido a apenas uma das pessoas da 
mesma família, residente em moradia a ser desocupada, quando for o 
caso.

§ 3º - Os valores descritos nos incisos I e II deste artigo deverão 
ser destinados exclusivamente para o pagamento de aluguel de imóvel 
residencial e demais gastos emergenciais relacionados à habitação.

§ 4º - O beneficiário enquadrado nos incisos I, II e III, do art. 2º, 
fará jus ao valor descrito no inciso I ou II deste artigo por um período 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 24 (vinte e 
quatro) meses, mediante apresentação de justificativa a ser protocola-
da pela respectiva Unidade Encaminhadora na Secretaria Municipal 
de Ação Social.

Art. 5º - Caberá à Secretaria Municipal de Ação Social a aprova-
ção, gestão e o acompanhamento do programa.

Capítulo II
DAS UNIDADES ENCAMINHADORAS

Art. 6º- São definidas como Unidades Encaminhadoras:

I - Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que serão 
responsáveis por elaborar os relatórios técnicos de concessão do 
Auxílio Moradia Emergencial e Auxílio Moradia Vulnerabilidade 
Social;

II - Centros de Referência Especializado de Assistência Social
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(CREAS), que serão responsáveis por elaborar os relatórios técnicos 
de concessão do Auxílio Moradia para Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica;

III - Casas de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescen-
tes, que serão responsáveis por elaborar os relatórios técnicos de 
concessão do Auxílio Moradia Vulnerabilidade Social para jovens em 
processo de desligamento por idade do serviço de acolhimento institu-
cional e a jovens egressos do sistema socioeducativo;

IV - Acolhimento Institucional e serviços voltados a pessoas em 
situação de rua sob a gestão do Município, que serão responsáveis por 
elaborar os relatórios técnicos de concessão do Auxílio Moradia 
Vulnerabilidade Social;

Art. 7º - As Unidades Encaminhadoras terão as seguintes atribui-
ções:

I - Elaborar o relatório inicial de inclusão e encaminhar à Secreta-
ria Municipal de Ação Social apresentando informações, justificativas 
e descrevendo os encaminhamentos e acompanhamentos realizados;

II - Elaborar relatório técnico semestral que contemple, no 
mínimo, a evolução obtida por cada beneficiário no âmbito do progra-
ma, as iniciativas promovidas em seu favor e a manutenção da 
situação que justificou a concessão do auxílio;

III - Acompanhar sistematicamente as famílias ou pessoas incluí-
das no programa, por meio de atendimentos, visitas domiciliares, 
encaminhamentos para programas de geração de emprego e renda, 
segurança alimentar, educação e saúde contribuindo para que o benefi-
ciário conquiste sua autonomia, empoderamento e supere a situação de 
vulnerabilidade social;

IV - Providenciar a renovação do benefício, caso seja necessário, 
a qual deverá ser solicitada à Secretaria Municipal de Ação Social com 
60 (sessenta) dias de antecedência, devendo ser elaborada e justificada 
por pelo menos dois técnicos da Unidade Encaminhadora, a partir do 
atendimento ao beneficiário;

V - Indicar, junto aos órgãos competentes, a solução habitacional 
temporária para os beneficiários do programa;

VI - Orientar os beneficiários do programa para a conquista de sua 
autonomia financeira.

Capítulo III
DAS MODALIDADES

SEÇÃO I
DO AUXÍLIO MORADIA - EMERGENCIAL

Art. 8º - O Auxílio Moradia - Emergencial destina-se a atender:

I - Famílias e pessoas residentes em áreas onde há indicação, por 
parte do Órgão da Defesa Civil Municipal, de risco habitacional por 
enchentes, desabamentos, e outros sinistros;

II - Famílias e pessoas residentes em áreas identificadas e monito-
radas, onde há indicação técnica, por parte do Órgão da Defesa Civil 
Municipal, e a necessidade de desocupação imediata da moradia.

Art. 9º - A comprovação das situações que ensejam interdição, 
desocupação ou demolição deverá ser feita por relatório técnico 
elaborado por técnicos do Departamento de Habitação da Secretaria 
Municipal de Ação Social, em parceria com o Órgão da Defesa Civil 
Municipal.

§ 1º - O relatório técnico deverá especificar a necessidade de 
interdição, desocupação e demolição, suas implicações técnicas, os 
tipos de riscos e o grau efetivo de comprometimento da moradia que 
justifiquem as ações.

§ 2º - O atendimento social, a elaboração do cadastro socioeconô-
mico e o relatório social circunstanciado serão realizados por assisten-
tes sociais da Secretaria Municipal de Ação Social, em conjunto com 
técnicos do Órgão da Defesa Civil Municipal.

Art. 10 - A solicitação do benefício junto à Secretaria Municipal 
de Ação Social deverá ser formulada por meio do relatório inicial de 

inclusão acompanhada dos seguintes documentos:

I - Relatório social circunstanciado;
II - Relatórios elaborados pelos técnicos da Secretaria Municipal 

de Ação Social em conjunto com técnicos do Órgão da Defesa Civil 
Municipal;

III - Termo de interdição ou boletim de ocorrência;
IV - Os documentos descritos no art. 3º desta Lei.

SEÇÃO II
DO AUXÍLIO MORADIA - VULNERABILIDADE SOCIAL

Art. 11 - O Auxílio-Moradia - Vulnerabilidade Social destina-se a 
atender pessoas em vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, 
jovens em processo de desligamento por idade do Serviço de Acolhi-
mento Institucional, e jovens egressos do Sistema Socioeducativo.

Art. 12 - O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 
as Casas de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes e o 
Acolhimento Institucional e serviços voltados a pessoas em situação 
de rua sob a gestão do Município serão as Unidades Encaminhadoras 
da modalidade Vulnerabilidade Social.

Art. 13 - A comprovação das situações de vulnerabilidades, risco 
social e sem autonomia financeira, deverão ser feitas por laudo social 
elaborado por uma das Unidades Encaminhadoras descritas no art. 12.

Art. 14 - A solicitação do benefício junto à Secretaria Municipal 
de Ação Social deverá ser formulada por meio do relatório inicial de 
inclusão acompanhada dos seguintes documentos:

I - Relatório social elaborado por uma das Unidades descritas no 
art. 12;

II - Os documentos descritos no art. 3º desta Lei.

SEÇÃO III
DO AUXÍLIO MORADIA - 

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Art. 15 - O Auxílio Moradia - Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica destina-se a atender mulheres e suas famílias, que foram 
vítimas de violência doméstica com risco de morte e esgotadas todas 
as possibilidades, no momento, de retorno ao lar e se encontrem sem 
autonomia financeira.

Art. 16 - O CREAS, vinculado à Secretaria Municipal de Ação 
Social será a Unidade Encaminhadora da modalidade Mulheres 
Vítimas de Violência Doméstica.

Art. 17 - A comprovação das situações de violências sofridas pela 
mulher beneficiária deverá ser feita por relatório elaborado pela 
equipe multidisciplinar do CREAS.

Art. 18 - A solicitação do benefício junto à Secretaria Municipal 
de Ação Social deverá ser formulada por meio do relatório inicial de 
inclusão acompanhada dos seguintes documentos:

I - Relatório elaborado pelo CREAS;
II - Boletim de ocorrência;
III - Os documentos descritos no art. 3º desta Lei.

Capítulo IV
DOS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE

Art. 19 - Ocorrendo demanda superior à capacidade de oferta do 
benefício pelo Programa Auxílio Moradia, a seleção será feita pela 
Secretaria Municipal de Ação Social, observadas as seguintes priori-
dades:

I - ter, entre os membros da família, idosos com alguma deficiên-
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cia (PCD) ou que apresentem doenças crônicas degenerativas, 
comprovadas mediante laudo médico;

II - famílias que possuam menor renda per capita;
III - famílias removidas de áreas que apresentem riscos geológi-

cos, risco à salubridade, áreas de interesse ambiental ou intervenções 
urbanas, que estejam em programas habitacionais;

IV - famílias chefiadas preferencialmente por mulheres;
V - famílias com maior número de dependentes;
VI - demais situações definidas em decreto.

Parágrafo único - A inserção das famílias no Programa Auxílio 
Moradia será oficializada por meio de Contrato de Adesão que será 
firmado diretamente com os beneficiários selecionados e deverá 
conter, obrigatoriamente, a qualificação do beneficiário e objetivo do 
programa, os requisitos estabelecidos nesta Lei, as obrigações do 
Município e dos beneficiários, as causas de suspensão e extinção do 
referido instrumento.

Capítulo V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 20 - O beneficiário do programa deverá comprovar, mensal-
mente, a utilização do valor do benefício a ele concedido, mediante 
apresentação de contrato de locação e recibo de pagamento devida-
mente assinados pelas partes contratantes.

Parágrafo único - O contrato de locação e os recibos de 
pagamentos emitidos, firmados entre o beneficiário e o locador, 
deverão ser apresentados, mensalmente, na Secretaria Municipal de 
Ação Social.

Capítulo VI
DAS CONDIÇÕES DE DESLIGAMENTO

Art. 21 - O subsídio, em qualquer de suas modalidades, poderá ser 
suspenso ou revogado, a qualquer tempo, quando configurada alguma 
das situações abaixo descritas:

I - o beneficiário estiver atendido em qualquer programa habita-
cional, seja da esfera municipal, estadual ou federal;

II - o beneficiário conquistar autonomia financeira;
III - for comprovado a utilização indevida do subsídio.

Parágrafo único. Considera-se autonomia financeira para os fins 
desta Lei a capacidade do beneficiário de arcar com os custos decor-
rentes de sua própria subsistência, incluindo a moradia.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22 - O pagamento do subsídio a que se refere esta Lei será 
efetuado por meio de transferência bancária diretamente às famílias ou 
pessoas beneficiadas.

Art. 23 - Compete à Secretaria Municipal de Ação Social, por 
meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Casas de 
Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes e Acolhimento 
Institucional e serviços voltados a pessoas em situação de rua sob a 
gestão do Município conceder, suspender ou revogar os benefícios 
constantes desta Lei, bem como exercer a função de acompanhamen-
to, fiscalização e controle social das atividades.

Art. 24 - O Poder Executivo deverá elaborar Decreto regulamen-
tando, dentre outros, os seguintes assuntos:

I - Os procedimentos necessários para cadastramento das famílias 
ou pessoas a serem atendidas;

II - As exigências a serem cumpridas pelos beneficiários;
III - O quantitativo de benefícios, que poderá ser ampliado ou 

reduzido a partir da avaliação da Secretaria Municipal de Ação Social, 

considerando a situação Emergencial, de Vulnerabilidade Social, de 
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, e em observância à 
disponibilidade financeira e orçamentária do Município;

IV - A definição dos itens referentes aos gastos emergenciais;
V - As formas de acompanhamento e de controle social;
VI - Os demais casos omissos nesta Lei.

Art. 25 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
à conta do Fundo Municipal de Assistência Social, criado pela Lei 
Municipal nº 5.210, de 27 de março de 2008, para financiamento de 
despesas decorrentes de programas, projetos e serviços de Assistência 
Social desenvolvidos pelo órgão de Administração Pública Municipal, 
conforme previsto na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Na ocorrência de calamidade pública devida-
mente reconhecida pelo poder público, os valores oriundos de progra-
mas destinados ao seu enfrentamento poderão ser aplicados no custeio 
do benefício previsto nesta Lei, caso seja reconhecido, a critério da 
autoridade competente, que a solução habitacional possa mitigar seus 
efeitos.

Art. 26 - O número de benefícios a serem concedidos com funda-
mento nesta Lei será fixado de acordo com a dotação orçamentária 
existente para esta finalidade.

Parágrafo único. Na hipótese de o número de indivíduos ou de 
famílias elegíveis para o benefício superar o quantitativo de vagas 
existentes, conforme a disponibilidade orçamentária, será dada priori-
dade àqueles que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade, 
conforme critério de preferência estabelecidos nesta Lei.

Art. 27- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
EDITAL CITAÇÃO

SERVIDOR – FERNANDO AMORIM FERREIRA
3ª CHAMADA. 

A comissão processante, nomeada nos termos da Portaria 
27/2017, na forma do Estatuto do Servidor Público Municipal Lei 
1.288/74. FAZ SABER que pela comissão processante, sob o nº PAD 
002/2021 tramita processo administrativo disciplinar, requerido em 
face de FERNANDO AMORIM FERREIRA. E como FERNANDO 
AMORIM FERREIRA, se encontra em lugar incerto e não sabido, e 
tendo em vista o cometimento em tese da falta administrativa prevista 
no art. 201, inciso I (abandonar o serviço, faltando, sem justa causa, 
por mais de trinta dias consecutivos ou sessenta alternados, em doze 
meses) da citada Lei Municipal. É o presente para CITÁ-LO para que 
no prazo de 15(quinze) dias, querendo, apresente contestação, ou seja, 
apresente defesa, documentos pertinentes, forneça o rol de testemu-
nhas, com os respectivos endereços, indique perito e formule quesitos, 
quando for o caso, sob pena de ser considerado revel, com consequen-
te nomeação de curador para incumbir-se da defesa e acompanhar o 
processo até decisão final. 

Araxá/MG,19 de Novembro de 2021. 
COMISSÃO PROCESSANTE.
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Termo de Premiação Lei Calmon Barreto N°018/2021 que 
celebram entre si o município de Araxá, através da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá e Haroldo Eliseu Caixeta Junior.

Termo de Premiação Lei Calmon Barreto N°028/2021 que 
celebram entre si o município de Araxá, através da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá e Tiago Augusto Ribeiro 
Martins01476740690.

Termo de Premiação Lei Calmon Barreto N°33/2021 que 
celebram entre si o município de Araxá, através da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá e Germano Moura Rodrigues.

Termo de Premiação Lei Calmon Barreto N°035/2021 que 
celebram entre si o município de Araxá, através da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá e Rosana Loren Campos Vasconcelos.

Termo de Premiação Lei Calmon Barreto N°036/2021 que 
celebram entre si o município de Araxá, através da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá e Joel Desiderio de Souza.

Termo de Premiação Lei Calmon Barreto N°041/2021 que 
celebram entre si o município de Araxá, através da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá e Lucas Rafael Nolli Duarte06071697611

Termo de Premiação Lei Calmon Barreto N°045/2021 que 
celebram entre si o município de Araxá, através da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá e Antonio Tavares Pessoa.

Termo de Premiação Lei Calmon Barreto N°046/2021 que 
celebram entre si o município de Araxá, através da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá e Gabriela Ramos Silva.

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTA CULTURAL Nº 
001/2021

A FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO, fundação 
pública de direito público municipal, inscrita no CNPJ 
20.054.268/0001-13, estabelecida na Praça Arthur Bernardes, nº 10, 
centro, nesta cidade de Araxá-MG, CEP: 38.183-218, gestora do 
Fundo Municipal de Cultura, no exercício de atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 14.017, de 29 de 
junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; 

  
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 14.150, de 12 de 

maio de 2021, que altera a Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 (Lei 
Aldir Blanc), para estender a prorrogação do auxílio emergencial a 
trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de 
utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal n° 10.464, de 
17 de agosto de 2020 que regulamente a Lei n° 14.017/201 para dispor 
sobre as ações emergenciais e suas alterações através do Decreto 
Federal n° 10.751 de 22 de julho de 2021.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 48.059 de 8 de 
outubro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos necessários para 
aplicação, pelo Estado, dos recursos para ações emergenciais de apoio 
ao setor cultural, nos termos da Lei Federal nº 14.017 de 29 de julho 
de 2.020 e do Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2.020;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 7.629 de 29 
de setembro de 2021 que dispõe sobre a aplicação dos recursos 
destinados ao Município de Araxá.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 7.108, de 14 
de setembro de 2016, que regula no município de Araxá, o Sistema 
Municipal de Cultura – SMC, o qual tem por finalidade promover o 
desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício 
dos direitos fundamentais culturais, 

CONSIDERANDO, ainda, que a arte e a cultura são fundamen-
tais em qualquer etapa da vida humana e ainda mais necessárias em 
momentos de crise como atuais; considerando o disposto na Constitui-
ção Federal de 1988, artigos 23, V, 37 e em especial o artigo 215;

Torna público o EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS 
ARTÍSTICAS E CULTURAIS, de acordo com as disposições que 
seguem:

1. DO OBJETO

Encontram-se abertas as inscrições de propostas e projetos 
culturais e artísticos que contemplam ações emergenciais de apoio ao 
setor cultural do Município de Araxá, de acordo com os parâmetros 
normativos estabelecidos neste edital. 

1.1. Constitui objeto do presente edital a seleção de propostas de 
atividades concernentes à diversas formas de expressão artística e 
cultural destinadas à manutenção de agentes, de espaços, de iniciati-
vas,  de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de 
economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, 
de manifestações culturais, bem como à realização de atividades 
artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou 
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas 
digitais, em conformidade com o disposto nos artigos 2º, inciso III, da 
Lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Podendo também serem 
de forma presencial, conforme as normas e recomendações do comitê 
de enfrentamento a Covid-19 do município de Araxá.

 
1.2. O objetivo desta seleção é fomentar a produção artística e 

cultural do município e municípios que fazem divisa com Araxá e não 
foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, para agentes culturais e 
artistas que tiveram suas atividades interrompidas e sua renda fragili-
zada pelas medidas de distanciamento social adotadas em decorrência 
da pandemia do coronavírus no período vigente, através da viabiliza-
ção de atividades nas variadas linguagens artístico-culturais para 
públicos diversos, de modo a assegurar o direito à fruição cultural ao 
promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais no municí-
pio. 

1.3. Constitui objeto deste Edital a seleção de 01 (uma) proposta 
cultural por proponente, de apresentação artística/cultural, das mais 
diversas linguagens, na forma da tabela abaixo. 
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2. DOS EIXOS TEMÁTICOS

2.1. Nos termos da Lei Aldir Blanc poderão ser apresentados 
projetos que compreendem:

I - pontos e pontões de cultura; 
II - teatros independentes; 
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, compa-

nhias e escolas de dança; 
IV - circos; 
V - cineclubes; 
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição 

regionais; 
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 
VIII - bibliotecas comunitárias; 
IX - espaços culturais em comunidades indígenas; 
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
 XI - comunidades quilombolas;
 XII - espaços de povos e comunidades tradicionais; 
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras 

de caráter regional; 
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais 

realizadas em espaços públicos; XV - livrarias, editoras e sebos; 
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos; 
XVII - estúdios de fotografia; 
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual; 
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 
XX - galerias de arte e de fotografias; 
XXI - feiras de arte e de artesanato; 
XXII - espaços de apresentação musical; 
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitá-

ria, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares;
 XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados 

nos cadastros aos quais se refere o art. 7º da Lei 14.017/2020.

2.2. Poderão ser apresentadas propostas que tenham como 
finalidade a manutenção e salvaguarda das atividades artísticas e 
culturais relacionadas aos saberes tradicionais e da cultura popular; 
ações de artistas, grupos coletivos, técnicos e demais trabalhadores da 
cultura em suas diversas manifestações artísticas e culturais, a serem 
realizadas no período da pandemia do coronavírus, através da criação, 
expressão, fruição ou difusão de práticas artísticas e culturais com 
realização em formato virtual, bem como ações concernentes à forma-
ção e à pesquisa artística e cultural que possam ser transmitidas pela 
internet, disponibilizadas por meio de redes sociais ou demais 
plataformas digitais, incluindo a formação e pesquisa cultural, troca de 
saberes, mentoria, mesa temática, oficina, minicursos ou novos forma-
tos criativos.

2.3. As propostas deverão se enquadrar em uma das seguintes 
linguagens artístico-culturais: artes plásticas e visuais e histórias em 
quadrinhos; artesanato e design; audiovisual, fotografia, comunica-
ção, cultura digital, jogos didáticos, educacionais e jogos virtuais; 
biblioteca, arquivo, galeria, museu e centro cultural; circo; cultura 
afro-brasileira, etnia indígena e outras etnias; culturas tradicionais, 
folia de reis e quadrilha; dança; literatura, leitura e contação de 
histórias; música; patrimônio cultural, histórico e artístico; teatro; 

artes integradas.
2.4. O proponente selecionado será responsável pelo fornecimen-

to de equipamentos e operação para a produção do conteúdo e 
transmissão do sinal via Internet.

2.5. O proponente deverá deixar o conteúdo disponível nas redes 
sociais, pelo prazo de 10 anos, devendo expor no conteúdo as logos da 
LAB, CMPC e FCCB, disponibilizadas pela Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá.

3. DOS RECURSOS 

3.1. Para repasse aos proponentes selecionados no âmbito do 
presente edital serão disponibilizados o valor total de R$ 476.544,63 
(quatrocentos e setenta e seis mil reais, quinhentos e quarenta e quatro 
reais e sessenta e três centavos), os quais serão distribuídos entre as 
propostas selecionadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural 
– CMPC através da Comissão de Análise, Seleção e Fiscalização e 
ratificadas pelo Gestor da Fundação Cultural Calmon Barreto, na 
forma da Tabela do item 1.3.

3.2. Fica consignado, desde já, que a FUNDAÇÃO CULTURAL 
CALMON BARRETO DE ARAXÁ não se vincula à obrigação de 
distribuir a totalidade dos recursos alocados neste edital, e que somen-
te serão contemplados os projetos classificados no processo de seleção 
até o limite do valor global disponibilizado no item 3.1, cabendo a 
Comissão de Análise, Seleção e Fiscalização avaliar o projeto do 
ponto de vista da exequibilidade da proposta e do interesse público, e 
avaliar as informações cadastrais, capacidade técnica e operacional do 
proponente, segundo critérios de conveniência e oportunidade, 
observando-se os critérios de avaliação previstos neste edital. 

3.3. O apoio financeiro tem caráter não reembolsável, o que 
significa que a organização proponente não precisará restituir os 
recursos desde que comprove a sua correta e total aplicação na execu-
ção do projeto aprovado. 

3.4. Caso o proponente selecionado não comprove a aplicação 
integral dos recursos na execução da proposta aprovada, deverá devol-
ver os recursos recebidos e não utilizados, de forma proporcional, 
corrigidos monetariamente, conforme índice oficial de correção 
adotado pelo Município de Araxá, desde a data do recebimento dos 
recursos até a data do efetivo pagamento.

3.5. A Fundação Cultural Calmon Barreto não irá reter IRRF, é de 
responsabilidade do proponente informar a Receita Federal os valores 
recebidos pelo presente edital.

3.6. Será permitido aprovação de projetos para aquisição de 
material permanente apenas para pessoa jurídica, que tenha data de 
abertura anterior a 2 (dois) anos a contar da data de publicação deste 
edital, e com sede comprovada.

3.7. As ações do projeto deverão ser executadas a partir do início 
da vigência do instrumento jurídico concernente ao repasse; com 
limite de execução do projeto aprovado até dia 30 (trinta) de abril de 
2022.

4. DOS REQUISITOS E VEDAÇÕES PARA PARTICIPAR 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

4.1. Poderão participar da presente seleção pessoas físicas, 
maiores de 18 anos, grupos e comunidades com trajetórias artísticas e 
culturais, com ou sem personalidade jurídica constituída, os listados 
no item 2.1 desse edital residentes e domiciliados no Município de 
Araxá ou em municípios que fazem divisa com Araxá que não foram 
contemplados com o recurso,  empregando o prazo aplicado no inciso 
I do Art. 6° da Lei 14.017, comprovada tal condição por qualquer 
documento público ou de caráter público idôneo, e que preencham os 
demais requisitos exigidos neste Edital. 

4.2. No presente Edital de Seleção, ficam impedidos de inscrever 
proposta: 

4.2.1. Membros do Conselho Municipal de Política Cultural 
responsáveis pelo processo de seleção ou pessoas que possuam víncu-
lo matrimonial, de união estável ou de parentesco com estes até o 2º 
grau; 

4.2.2. Servidores públicos em atividade na Administração Direta 
ou Indireta de qualquer ente da federação, admitido sob qualquer
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CATEGORIA 
QUANT. 
PROJETO 

VALOR TOTAL 

CATEGORIA 
VALOR TOTAL 

I– Instituições sem 

fins lucrativos 

4 R$ 14.136,00 
R$ 56.544,48,00 

 II– Instituições com 

fins lucrativos 

8 R$ 12.000,00 
R$ 96.000,00 

III – Pessoa Física 24 R$ 12.000,00 R$ 324.000,00 

 



forma de vínculo institucional; 
4.2.3. Membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

ou do Ministério Público;
4.2.4. Pessoas que possuam vínculo matrimonial, de união estável 

ou de parentesco até o 2º grau com servidores da FUNDAÇÃO 
CULTURAL CALMON BARRETO; 

4.2.5. Pessoas físicas e jurídicas não residentes e não domiciliadas 
em Araxá ou nos municípios que fazem divisa com Araxá e não foram 
contemplados pelo recurso federal;

4.2.6. Pessoas que não atuem, comprovada e documentalmente, 
na área cultural relacionada ao projeto, pelo período mínimo de 2 
(dois) anos anteriores à data de publicação do presente Edital.

4.2.7. Projetos repetidos e/ou que tenham sido contemplados, e 
executados pelos editais 001, 002, 003, 004, 005 e 006/2020 (editais 
que distribuíram recursos da Lei Aldir Blanc em 2020). Caso o propo-
nente tenha recebido recursos em 2020, deverá apresentar novo 
projeto, diferente do apresentado em 2020, para pleitear recursos do 
presente edital.

4.2.8. O proponente (pessoa física, jurídica, ou seu representante 
legal) que esteja em mora ou inadimplente com órgãos ou entidades da 
administração pública, municipal, estadual ou federal.

4.2.9. Proponente que não tenha em seu estatuto, contrato social 
ou CNAE função ligada a atividades artísticas e culturais.

4.2.10. Proponente que seja impedido de contratar com a Admi-
nistração Pública, seja por motivo de suspensão temporária de partici-
par e de licitar com a Administração Pública ou por terem sido 
declaradas inidôneas, na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei n° 
8.666/93, ou outro previsto em Lei.

4.2.11. Os impedimentos previstos neste item estendem-se aos 
conjugues e companheiros, quer na qualidade de pessoa física, que por 
intermédio de pessoa jurídica de qual sejam sócios.

4.2.12. Proponentes que tenham recebido recursos de editais da 
SECULT/MG no ano de 2021.

4.2.13. Agir ou omitir-se em qualquer fase das tramitações proces-
suais, com má fé, dolo, culpa, simulação ou conluio.

4.2.14. Praticar violação de direitos intelectuais. 

5. DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. As inscrições das propostas deverão ser realizadas no período 
de 22 de novembro de 2021 à 06 dezembro de 2021 das 8h às 17h, 
sendo que as propostas deverão ser apresentadas de acordo com as 
normas do presente edital, utilizando os modelos anexos e todas as 
documentações aqui presentes.  Os documentos deverão ser entregues 
na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá na Praça 
Arthur Bernardes, n° 10 Centro, em envelope lacrado, etiquetado e 
com páginas enumeradas.

5.2. A inscrição será gratuita e esta sujeita a análise e aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento.

5.3. O envelope entregue será aberto e terá sua proposta e 
documentação analisada, APENAS pela Comissão de Análise, 
Seleção e Fiscalização do CMPC.

5.4. O Proponente deverá preencher todas as informações contidas 
no Formulário de inscrição – Anexo I deste Edital, devidamente preen-
chido e assinado, estando sujeito à desclassificação caso estas estejam 
incompletas, ou, quanto às informações não forem verídicas. 

5.4.1. O Proponente deverá encaminhar Proposta de trabalho 
escrita, dirigida a Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, com 
descrição das atividades concernentes às diversas formas de expressão 
artística e cultural escolhidas, acompanhada de auto declaração de que 
todas as informações fornecidas são verdadeiras sob as penas da 
legislação brasileira.

5.4.2. Os proponentes deverão obedecer ao Plano de Trabalho no 
momento da execução do projeto, devendo ser solicitada a Comissão 
de Análise, anteriormente a realização, qualquer alteração nas rubricas 
do mesmo.

5.4.3 O pagamento será obrigatoriamente executado através de 
transferência eletrônica digital TED, após assinatura do Termo de 
Compromisso de Emergência, para a conta bancária especifica em 
nome do proponente, sendo o mesmo único titular, não sendo aceitas 

conta-fácil, bolsa família, bolsa escola, aposentadoria, contas conjun-
tas, dentre outras; em caso de bancos digitais o mesmo deverá permitir 
a transferência eletrônica. 

5.4.4.  A conta a receber o recurso, deverá ser utilizada apenas 
para execução do projeto contemplado por este edital, não sendo 
permitido, saques ou pagamentos na forma de cartão de débito, 
pagamentos para fornecedores, prestadores de serviço e outros apenas 
com TED ou PIX  em nome do fornecedor, prestador de serviço, etc.

5.5. Cada proponente poderá apresentar apenas um projeto para o 
presente edital, não sendo permitida a concentração de recursos.

5.6 Todos os proponentes deverão conter e apresentar cadastro 
homologado ativo no setor cultural, mediante uma das seguintes 
formas:

I - Cadastro Estadual de Cultura;
II – Cadastro Municipal de Cultura;
III – Cadastro Distrital de Cultura;
IV – Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
V – Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;
VI – Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 

(Sniic);
V – Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro 

(Sicab).
5.7. Deverão ser apresentados os seguintes documentos obrigato-

riamente:

5.7.1. Envelope Pessoa Física:

a. Cópia de documento válido de identidade (RG ou CNH)
b. Cópia do CPF;
c. Cópia do comprovante de residência ou de sede de pessoa 

jurídico atualizado (máximo de 90 dias de emissão), no nome do 
proponente ou, no caso de espaço alugado ou cedido, documento 
comprobatório idôneo ou Declaração para fins de comprovante de 
residência. Valerá como comprovante de residência qualquer 
documento de contas básicas (água, energia, telefonia, internet) ou 
emitidos por meio de instituições financeira e de crédito.

d. Declaração sob as penas da lei, de que não esta impedida de 
celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos;

e. Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e 
à dívida ativa da união

f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
g. Certidão de Tributos Municipais;
h. Certidão de Débitos Estadual;
i. Formulário de inscrição;
j. Declaração de que não pleiteou recursos da LAB em outros 

Estados ou Municípios;
k. Formulário de inscrição;
l. Declaração de uso de imagem;
m. Declaração de veracidade;
n. Plano de trabalho;
o. Planilha orçamentária;
p. Carta de Representação, no caso de apresentação em dupla 

ou grupo; 
q. Termo de Autorização e Responsabilidade para a participa-

ção de crianças e adolescentes, devidamente preenchido e assinado, 
acompanhado da cópia do documento de identificação do menor e do 
seu responsável, se houver participação de menor de idade.

 5.7.2. Envelope Pessoa Jurídica e natureza cultural:

a. Cópia do Contrato Social e sua última alteração Contratual 
da Empresa;  

b. Quando MEI cópia do Certificado da Condição de Micro-
empreendedor;

c. Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações;
d. Cópia da ata de eleição do quadro de dirigente atual;
e. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com 

endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 
número de registro no Cadastro de Pessoa Física – CPF;

f. Cópia dos documentos pessoais do representante legal RG, 
CPF e comprovante de endereço; 
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g. Comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ 
(emitida nos últimos 30 (trinta dias); 

h. Declaração sob as penas da lei, de que não está impedida de 
celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos;

i. Declaração sob as penas da lei emitida pelos dirigentes da 
entidade, informando que nenhum dos dirigentes é membro do Poder 
Judiciário ou do Ministério Público, ou dirigente de órgãos ou entida-
de da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos 
respectivos conjugues ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau;

j. Declaração sob as penas da lei, de que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, salvo menor aprendiz;

k. Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e 
à dívida ativa da união;

l. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS/CRF;

m. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
n. Certidão de Tributos Municipais;
o. Certidão de Débitos Estadual;
p. Cópia do Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial 

respectiva, no caso de empresa individual; ou Cópia do Ato Constituti-
vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, atualizado de acordo com o 
Código Civil, devidamente registrado; ou Cópia da Inscrição do Ato 
Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhado de prova 
da Diretoria em exercício; 

q. Dados bancários da pessoa jurídica informados no Formulá-
rio de inscrição; 

r. Termo de Autorização e Responsabilidade para a participa-
ção de crianças e adolescentes, devidamente preenchido e assinado, 
acompanhado da cópia do documento de identificação do menor e do 
seu responsável, se houver participação de menor de idade; 

s. Formulário de Inscrição;
t. Declaração de uso de imagem;
u. Plano de Trabalho;
v. Planilha de Orçamentária;
w. Declaração de Veracidade;
x. Termo de Autorização e Responsabilidade para a participa-

ção de crianças e adolescentes, devidamente preenchido e assinado, 
acompanhado da cópia do documento de identificação do menor e do 
seu responsável, se houver participação de menor de idade.

y. Declaração de que não pleiteou e recebeu recursos da LAB 
em outros Estados ou Municípios;

5.8. As propostas apresentadas poderão ter conteúdos não 
inéditos, desde que não tenha sido apresentado e pleiteado pelos 
editais da LAB em 2021, deverá a gravação disponibilizada para o 
Edital ser inédita ou ao vivo. 

5.9. Serão indeferidas as inscrições de propostas apresentadas em 
desacordo com as normas, condições e especificações previstas no 
presente Edital. 

5.10. Os proponentes são responsáveis pela veracidade das 
informações fornecidas e pela integralidade e acessibilidade total ao 
conteúdo dos arquivos digitais eventualmente enviados junto a 
proposta.

5.11. Obrigatoriamente a documentação apresentada deverá 
conter páginas numeradas e ser entregue em uma via, em envelope 
lacrado e com etiqueta. Modelo de etiqueta Anexo

5.12. Não será concedido prazo para suprir a falta de documentos.

5.13. As certidões positivas com efeito negativas servirão como 
certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impos-
sibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração. 

 5.14. O ônus decorrente da participação neste Edital, incluídas as 
despesas com cópia, serviços postais e emissão de documentos, são de 
exclusiva responsabilidade do candidato.

5.15.  As propostas e documentos deverão ser entregues de 08h00 
às 17h00, dirigidas à comissão de Análise, Seleção e Fiscalização no 
endereço:

Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá
Praça Arthur Bernardes, 10 – Centro - 38183-218

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A Seleção será efetuada pela Comissão de Análise, Seleção e 
Fiscalização do Conselho Municipal de Políticas Culturais, a ser 
designada através de Portaria, que terá como função examinar o 
conteúdo das propostas e as julgará segundo os critérios estabelecidos 
no presente edital, registrando em ata os motivos e fundamentos da 
decisão, no período de 07 a 14 de dezembro de 2021.

6.2.  Os critérios para a seleção das propostas levarão em conside-
ração: 

- Enquadramento do proponente às regras dispostas neste edital 
(habilitação);

- Adequação da proposta à situação de pandemia em que nos 
encontramos; 

- Viabilidade técnica de execução; 
- Qualificação do proponente e equipe técnica para desenvolver a 

ação proposta;

6.3. A Comissão de Análise, Seleção e Fiscalização decidirá 
acerca do conteúdo cultural e artístico das propostas concorrentes, 
escolhendo as melhores segundo os critérios de seleção previstos neste 
edital. 

6.4. Em caso de empate, a Conselho Municipal de Política Cultu-
ral procederá ao desempate.

6.5. A Comissão de Avaliação indicará, além das propostas 
selecionadas, também as propostas consideradas suplentes, em ordem 
decrescente de classificação.

6.6. O resultado da seleção será disponibilizado no site www.fun-
dacaocalmonbarreto.mg.gov.br e no Diário Oficial do Município 
e-DOMA, para conhecimento amplo, contendo a lista das propostas 
classificadas como aptas a receber o fomento. 

6.7. Caso não haja propostas suficientes inscritas, o Conselho 
Municipal de Políticas Culturais tem autonomia para selecionar outras 
propostas, de acordo com o investimento máximo estabelecido. 

6.8. Caso haja necessidade os recursos poderão ser remanejados 
entre as categorias destinadas no presente edital.

6.9. Serão oferecidos 5 (cinco) pontos extras aos proponentes que 
não foram contemplados nos editais direcionados a LAB em 2020.

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS

7.1. O julgamento das propostas observará os critérios técnicos e 
artísticos seguintes: 



7.2. Em caso de empate na pontuação total de cada proponente, 
serão utilizados os seguintes critérios de desempate, em ordem 
sequencial caso o empate persistir: 

7.2.1. O proponente que tiver a maior pontuação no critério 7.1.1.; 

7.2.2. O proponente que tiver a maior pontuação no critério 7.1.2.; 

7.2.3. O proponente que tiver a maior pontuação no critério 7.1.3. 

7.3. Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação 
0 (zero) em qualquer critério constante do item 7.1., por ausência de 
informações ou por não atenderem ao exigido no critério. 

7.4. Serão utilizados somente números inteiros na avaliação. 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação 
inferior a 50 (cinquenta) pontos, de acordo com os critérios de pontua-
ção previstos no item 7.1. 

7.6. Serão selecionadas propostas até o limite do valor total dos 
recursos previstos no item 3.1. deste Edital, caso existam projetos 
aprovados para atingirem o referido valor. 

7.7. Serão consideradas suplentes as propostas que cumprirem as 
exigências deste edital mas não enquadradas no limite estabelecido no 
item 3.1., classificadas em ordem decrescente de pontuação. 

7.8. As propostas suplentes serão convocadas em casos de impedi-
mento de alguma das propostas selecionadas, ou na hipótese de 
desistência de proponente contemplado.

8. DO RECURSO CONTRA O RESULTADO

8.1. Os interessando poderão interpor recurso contra o edital no 
prazo de 1(um) dia útil após a publicação no site da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br e 
no DOMA – Diário Oficial do Município de Araxá.

8.1.1 Os interessados poderão interpor recurso contra o resultado 
da seleção no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publica-
ção do resultado no site da Fundação Cultural Calmon Barreto de 
Araxá www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br o qual deverá ser 
protocolado perante a Presidência do Conselho Municipal de Política 
Cultural, que o submeterá à apreciação do plenário do colegiado para 
julgamento no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data de 
encerramento do prazo recursal.

 
8.2. O resultado do julgamento das propostas será lavrado em ata 

da Conselho Municipal de Políticas Culturais, contendo a lista classi-
ficatória das propostas, com a respectiva pontuação, discriminando as 
propostas selecionadas e as desclassificadas.

8.3 Após o julgamento dos recursos interpostos ou o transcurso do 
prazo para interposição de recurso, a FUNDAÇÃO CULTURAL 
CALMON BARRETO DE ARAXÁ deverá homologar e divulgar no 
DOMA – Diário Oficial do Município de Araxá e no site da Fundação 
Cultural Calmon Barreto de Araxá www.fundacaocalmonbarreto.mg.-
gov.br através de Portaria, o resultado final do julgamento das propos-
tas.

9. DA CONVOCAÇÃO DOS PROPONENTES

9.1. O proponente selecionado será convocado, através de email 
e/ou telefone, informado na Proposta de Trabalho, no prazo máximo 
de 2 (dois) dias corridos para a assinatura do instrumento jurídico 
concernente ao repasse.

9.2. O proponente que não cumprir o regramento estipulado no 
item 5 ou apresentá-la com alguma irregularidade perderá, automati-
camente, o direito ao repasse de recursos emergenciais, sendo convo-
cado o suplente, pela ordem decrescente de classificação. 

9.3. O proponente contemplado será responsável pela completa 
execução da proposta selecionada, de acordo com aquela apresentada 
na inscrição e selecionada pela Comissão de Seleção.  
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

Item Avaliado Pontuação Nota 

7.1.1. Excelência, originalidade e relevância da proposta.  

Aspectos norteadores: Conteúdo relevante, clareza e 
coerência; projeto com concepção artística inovadora; capacidade 
de preencher lacuna ou carência constatada na área; conveniência 
de sua execução, descrita de maneira clara e objetiva; 

0 a 40 
pontos 

 

 

7.1.2. Efeito multiplicador.  

Aspectos norteadores: Proposta com capacidade de impactar 
a cena cultural; .Proposta de interesse público; importância da ação 
para os beneficiados – profissionais envolvidos e/ou público 
participante; possibilidade de contribuir para o desenvolvimento 
cultural local e regional, no seu universo de abrangência; 

0 a 40 
pontos 

 

7.1.3. Potencial de realização do proponente.  

Aspectos norteadores: Proponente apresentou informações e 
documentos que demonstram capacidade experiência para realizar, 
com êxito, a proposta. 

0 a 20 
pontos 
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9.4. O proponente contemplado ficará integralmente responsável 
pelas despesas relativas aos direitos autorais (ECAD e SBAT), nos 
termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas incidentes 
sobre a execução ou apresentação da proposta artística ou cultural a 
ser executada, eximindo-se a Fundação Cultural Calmon Barreto de 
quaisquer responsabilidades, devendo, ainda, observar as determina-
ções da Lei 6.533/1978, que dispõe sobre a regulamentação das profis-
sões de Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões. 

9.5. No caso de participação de menores de idade nos trabalhos, o 
proponente deverá apresentar termo de autorização e responsabilidade 
para a participação de crianças e adolescente, e de autorização de uso 
de imagem e som, conforme anexos deste Edital, assinados pelo pai ou 
responsável pelo (s) menor (e)s de idade. 

9.5.1. O proponente deverá, sob sua responsabilidade, atentar-se 
para os cuidados na gravação da atividade e conteúdos desenvolvidos 
para essa faixa etária. 

9.6. Ao término da realização da proposta, o contemplado deverá 
encaminhar prestação de contas em até 10 dias úteis após o vencimen-
to do Termo de Compromisso de Emergência, tendo obedecido em sua 
execução os termos da Lei n° 13.019 de 31 de julho de 2014.

10. DAS PENALIDADES 

10.1. O não cumprimento das exigências deste Edital pelo propo-
nente selecionado, no curso da execução da proposta selecionada, 
implicará na apuração dos fatos para aplicação de possíveis sanções 
administrativas e penais previstas na legislação brasileira, caso incorra 
em atos que possam configurar ato de improbidade administrativa ou 
crime contra a Administração Pública. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Na divulgação da proposta contemplada é vedada a utiliza-
ção de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades, servidores públicos e agentes políticos ou que 
contenham conteúdo sexual, religioso, político-partidário ou de apolo-
gia ao consumo de drogas e álcool, ou atentatórios a dignidade da 
pessoa humana. 

11.2. A inscrição do proponente implica na prévia e integral 
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital. 

11.3. Eventual modificação no Edital ensejará a divulgação pela 
mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicial-
mente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação 
das propostas ou o princípio da isonomia. 

11.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por 
interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, 
sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 
qualquer natureza. 

11.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal 
de Política Cultural e Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá. 

11.6. Este Edital entra em vigor na data da sua publicação, poden-
do ser impugnado no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de anuência 
às disposições nele contidas.

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.1 A prestação de contas referente a execução do recurso, 
aplicará no que couber a Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014. 
De acordo com o Capítulo III, do Decreto Estadual 48.059 de 08 de 
outubro de 2020 em seu art. 26.

12.2 É de responsabilidade do proponente beneficiado o conheci-
mento para execução e prestação de contas, de acordo com a Lei 

Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014.

12.3 A prestação de contas apresentada pela instituição deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o 
andamento ou concluir que seu objeto foi executado conforme pactua-
do neste edital.

12.4 A prestação de contas relativa à execução do termo de 
compromisso de emergência dar-se á mediante análise dos documen-
tos previstos no plano de trabalho, o qual deverá ser obedecido pelo 
proponente sem alteração desde que autorizada pela Comissão de 
Analise, Seleção e Fiscalização, acompanhado obrigatoriamente dos 
seguintes documentos:

I – Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela proponente, 
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento 
do objeto comparativo de metas propostas com os resultados alcança-
dos;

II – Relatório de Execução Físico Financeira do termo de colabo-
ração ou fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamen-
te realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese 
de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de 
trabalho;

12.5 O relatório da execução financeira prevista no item 12 deste 
Edital deverá estará acompanhado obrigatoriamente dos seguintes 
documentos: 

I – Cópia dos comprovantes de pagamento previstos no plano de 
trabalho;

II – Obrigatório apresentar cópia das cotações de preços ou 
pesquisas realizadas para as compras e contratações;

III – Extrato bancário da conta corrente específica vinculada à 
execução da parceria. 

12.6 Os documentos e comprovantes de despesas apresentados 
deverão estar em nome do proponente;

12.7 O proponente deverá encaminhar à Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá, materiais comprobatórios como: fotogra-
fias, catálogo, material de imprensa (matéria de jornais e revistas), 
lista de presença, cartilhas, material em áudio e vídeo (CDs e DVDs), 
depoimentos, entre outros, que comprovem a aplicação do recurso do 
recurso recebido através deste Edital.

12.8 Os documentos referentes a prestação de contas deverão ser 
entregues até em até 10 dias úteis após o vencimento do Termo de 
Compromisso de Emergência.

12.9 Os proponentes poderão receber visitas técnicas, da Comis-
são de Análise, Seleção e Fiscalização, destinadas ao acompanhamen-
to e avaliação dos resultados obtidos por meio dos recursos financei-
ros repassados por meio deste Edital, pelo Termo de Parceria.

12.10 O proponente deverá obedecer em sua totalidade o Plano de 
Trabalho aprovado e a Planilha Orçamentária apresentada, caso seja 
necessário alguma mudança em ambos, deverá ser solicitado autoriza-
ção para mudança de rubrica à Comissão de Análise, Seleção e Fiscali-
zação. 

Araxá, 19 de novembro de 2021.

CYNTHIA ROCHA VERÇOSA
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá
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ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS N° 001/ 2020 

ANEXO I - A – Formulário de Inscrição e Plano de Trabalho Simplificado 
(PESSOA FÍSICA) 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Proponente 

Nome: 
  

CPF: 

Endereço: 
 

CEP: 

Cidade: 
 

Estado: 

E-mail: 
 

Telefone: 

II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Valor: 
  

Data do Plano de Trabalho (data da 
inscrição): 

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

Nome do projeto: 
  

Descreva seu projeto. 
O que você pretende 
realizar? 

 

Qual o seu objetivo? 

  

Detalhe as Atividades 
que serão 
executadas em 
tópicos:  
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Cronograma (detalhe 
as etapas aos 
respectivos meses de 
execução) 
 
Data limite da 
execução - 31/03/21  

Público-Alvo. 
Para quem o seu 
projeto se destina? 

  
Como a comunidade 
ficará sabendo da 
sua ação? 
Como ela será 
comunicada? 
transmitida ou 
disponibilizada?  

Descreva abaixo os itens que serão pagos com os recursos do microprojeto, 
caso seja classificado. 

(se for preciso acrescente mais linhas antes do TOTAL)  

NOME DO 
SERVIÇO/CONTRATO 

DESCRIÇÃO 
BREVE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

        
        
        

TOTAL   
    

VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO   
Assinatura do 
Proponente:   

Local, data   
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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS N° 001/ 2020 

ANEXO I – B  Formulário de Inscrição e Plano de Trabalho Simplificado 
 (PESSOA JURÍDICA) 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
Proponente/Convenente 

Instituição/Razão 
social:   

CNPJ: 

Endereço: 
 

CEP: 

Cidade: 
 

Estado: 

E-mail: 
 

Telefone: 

Representante legal: 
 

CPF: 

Endereço: 
 

CEP: 

Cidade: 
 

Estado: 

E-mail: 
 

Telefone: 

II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Valor: 
  

Data do Plano de Trabalho (data da 
inscrição): 

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

Nome do projeto: 

  

Descreva seu projeto. 
O que você pretende 
realizar?  



PÁGINA | 18                                                ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA, 19 DE NOVEMBRO 2021

 

Qual o seu objetivo? 

  

Detalhe as Atividades que 
serão executadas em tópicos:  

 
Cronograma (detalhe as 
etapas aos respectivos meses 
de execução) 
 
Data limite da execução – 
31/03/21  
Público-Alvo. 
Para quem o seu projeto se 
destina?   
Como a comunidade ficará 
sabendo da sua ação? 
Como ela será comunicada? 
transmitida ou 
disponibilizada?  
 

 
Assinatura do 
Proponente:  

 

Local, data   
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A
nexo lI - Planilha O

rçam
entária - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica 

PLA
N

IL
H

A
 D

E
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
O

  

N
om

e do Projeto 
(escreva na linha abaixo) 

  

1- 
etapas / 

fases 
2- D

escrição das etapas / fases 
3- Q

uantidade 
4- U

nidade 
5- Q

uantidade 
de unidades 

6- V
alor 

U
nitário 

7- T
otal da 

linha 

num
ere 

as 
etapas / 

fases 

Indique o item
 ou serviço que será 

contratado/utilizado 

Indique a 
quantidade de 
cada item

 da 
coluna 2 

Indique a 
unidade de 

m
edida de cada 

item
 da coluna 3 

Indique a 
quantidade de 

unidade de 
m

edida descrita 
na coluna 4 

Indique o 
preço de cada 

unidade de 
despesa 

coluna 3 
x 

coluna 5 
x 

coluna 6 

1 
PR

É
-PR

O
D

U
Ç

Ã
O

 / PR
EPA

R
A

Ç
Ã

O
 

 
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 

2 
PR

O
D

U
Ç

Ã
O

 / E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 

3 
D

IV
U

L
G

A
Ç

Ã
O

 / C
O

M
ER

C
IA

L
IZ

A
Ç

Ã
O
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4 
C

U
ST

O
S A

D
M

IN
IST

R
A

T
IV

O
S 

 
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
5 

IM
PO

STO
S / T

A
X

A
S 

 
  

IN
SS (Pessoa Física) 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
T

O
T

A
L

 D
O

 PR
O

JE
TO

: R
$ 

0,00 
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ANEXO lll  - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 

Eu,____________________________________________________________, CPF__________________, RG 

______________, órgão emissor/UF ________________, DECLARO que as cópias dos documentos 

apresentados são idênticas ao original sob pena de incorrer nas cominações previstas nas esferas cível, 

criminal e administrativa, na forma da lei. 

 

(Local), _____ de _________________ de 2020. 

 

___________________________________ 

Assinatura do declarante 

LEI Nº 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983 

                                                                                                                                           Dispõe sobre prova documental nos casos que indica 
e da outras providências. 

Art. 1º A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, 
quando firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

Art. 2º Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na 
legislação aplicável. 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – Falsidade ideológica 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa 
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

Parágrafo único – Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de 
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

Brasília, em 29 de agosto de 1983; 162º da Independência e 95º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Ibrahim Arbi-Ackel 
Hélio Beltrão 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
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Eu,____________________________________________________________, CPF__________________, 

RG______________, órgão emissor/UF ________________, declaro que resido no endereço: 

____________________ 

__________________________________ Bairro:_______________________, Município: 

______________________________ CEP ___________________. 

Declaro ainda que estou ciente que a falsidade das informações acima me sujeitará às penas da legislação 
vigente. 

 

(Local), _____ de _________________ de 2020. 

 

___________________________________ 

Assinatura do declarante 

LEI Nº 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983 

                                                                                                                                           Dispõe sobre prova documental nos casos 
que indica e da outras providências. 

Art. 1º A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons 
antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

Art. 2º Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas 
na legislação aplicável. 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – Falsidade ideológica 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante: 

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 

Parágrafo único – Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou 
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

Brasília, em 29 de agosto de 1983; 162º da Independência e 95º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Ibrahim Arbi-Ackel 
Hélio Beltrão 

 

 

 

Anexo V - Formulário Para Recurso 
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Nº de inscrição   

Título do Projeto  

Nome do proponente  

Telefones  

E-mail  

Apresentação do 
Recurso (justificar o 
pedido) 

 

 

Data e Local: 

Assinatura do Proponente: 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS MODELOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

UNIDADE EXECUTORA: TERMO DE COMPROMISSO 
CULTURAL Nº:  
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Certificamos, para fins de comprovação, que o recurso transferido pela a Fundação Cultural Calmon Barreto 
de Araxá, no valor total de R$xxxxx,xx (xxxxxxxxxxx), referente ao Termo de Compromisso Cultural n° xxx, 
foi integralmente utilizado no objeto proposto, (descrever o objeto). 

 

Araxá, MG, ---------------, ---------------- de 2020 
 

 

UNIDADE EXECUTORA: 

NOME DA ENTIDADE:  

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 
ASSINATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO (EM R$) 

 

CONVENENTE:  CNPJ:  

Termo de Compromisso Cultural N°: 

Período: 

Parcial -  

Final: 

FÍSICO Descrição Unidade No Período Até o Período 

Meta  

 

Fase 

 

  UN Programada 

% 

Executada 

% 

Programada 

% 

Executada 

% 
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TOTAL   % %   %  % 

FINANCEIRO - Realizado no Período Realizado até o Período 

Meta Fase Concedente 

Fundação 
Cultural 
Calmon 
Barreto de 
Araxá 

Executor 

 

Outros Total Concedente 

Fundação 
Cultural 
Calmon 
Barreto de 
Araxá 

Executor/ 

 

Outros  Total 

 1  1 R$  -  - R$   -  -  

TOTAL R$         -  -  

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS 

Araxá-MG,  

_____________________________________ _____________________ 

Presidente                                         CPF 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Entidade Conveniada: 

 

Termo de Compromisso Cultural nº 

Objeto: 
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Etapa: [Selecione..] 1 - antes da realização  

2 - durante a realização  

3 - após a realização  

FOTOGRAFIA 

 

(ESPAÇO DESTINADO PARA A FIXAÇÃO DA FOTOGRAFIA) 

 

 

Informações sobre a fotografia apresentada: 

 

1) Localização: 

2) Data em que foi tirada a fotografia: 

3) Observações: 

_______________________ ____________________________ 

Data Assinatura do responsável 

 

 

 

ANEXO – MODELO DE ETIQUETA  

(   ) ENVELOPE A 

(   ) ENVELOPE B 

(   ) Pessoa Física 

(   ) Pessoa Jurídica 
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Nome proponente:____________________________________________ 

N° Cadastro como Agente de Cultura: ____________________________ 

Para preenchimento Comissão de Análise, Seleção e Fiscalização: 

Nome responsável pelo recebimento:_____________________________ 

Assinatura responsável pelo recebimento:_________________________ 

Hora do recebimento: _________________________________________ 

 

Obs: Toda a documentação do interior dos envelopes deverão ser 
rubricadas. 

 

 

RESOLUÇÃO nº. 38, de 10 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a aprovação das prestações de contas do “Proje-
to Semear Cidadania II”, referente ao período de 2019 a 2020, 
concernentes a projeto executado por órgão da Administração 
Municipal mediante repasse de recurso do FMDCA – Fundo 
Municipal dos Direitos dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

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 em observância aos 
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência - artigo 37, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 6º, caput e § 1º, 13, 
III e V, 70, caput e parágrafo único, 71, 74, § 4º, 76 e 77, I, da Lei 
Municipal n.º 6.087/2011;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 023/2019/CMD-
CA, alterada pelas Resoluções nº 029/2019/CMDCA, nº 99/2019/CM-
DCA, nº 11/2020/CMDCA e nº 038/2020/CMDCA, que aprovaram a 
execução com prorrogações de vigência e aditivo ao valor inicial do 
projeto governamental “Semear Cidadania II”, executado pela Secre-

taria Municipal de Ação Social da Prefeitura Municipal de Araxá/MG;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMDCA em 

sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro de 2021,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam aprovadas as prestações de contas do “Projeto 
Semear Cidadania II”, referente ao período de 2019 a 2020, executado 
pela Secretaria Municipal de Ação Social da Prefeitura Municipal de 
Araxá mediante repasses de recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, de conformidade 
com o disposto na Resolução nº 023/2019/CMDCA, alterada pelas 
Resoluções nº 029/2019/CMDCA, nº 99/2019/CMDCA, nº 11/2020/-
CMDCA e nº 038/2020/CMDCA, que aprovaram sua execução e 
respectivas prorrogações de vigência e aditivo de valor inicial até 31 
de dezembro de 2020. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos ao dia 10 de novembro de 2021.

Araxá, 10 de novembro de 2021.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



RESOLUÇÃO nº. 39, de 10 de novembro de 2021.
Dispõe sobre prorrogação da vigência do projeto governa-

mental “TV Araxá Educa”, executado por órgão e entidade da 
Administração Municipal mediante repasse de recurso do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

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 de suas 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 que o artigo 227 da Constituição Federal e o 
artigo 4º da Lei n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
- asseguram a destinação privilegiada de recursos para infância e 
adolescência, exigindo a adoção de medidas administrativas, legislati-
vas e de qualquer natureza necessárias para a implementação destes 
direitos, garantindo-se, para tanto, investimentos públicos, utilizando 
o máximo de recursos disponíveis para a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam as garantias de condições dignas de 
existência e a promoção de seu desenvolvimento integral;

CONSIDERANDO que a finalidade precípua do FMDCA seja o 
financiamento de programas e projetos governamentais e não gover-
namentais complementares e inovadores na área da criança e do 
adolescente, de duração determinada que não exceda a 3 (três) anos, 
visando o fortalecimento da política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, dentre outros 
objetivos, consoante o art. 15 da Resolução nº 137/2010/CONANDA;

CONSIDERANDO o que dispõe no Art. 4º, inciso I, da Resolução 
017/2021/CMDCA, sempre que necessárias, serão admitidas prorro-
gações do prazo de vigência das execuções dos Projetos Governamen-
tais, mediante proposta da Secretaria Municipal à qual estiver o dito 
projeto vinculado, devidamente justificada e formulada no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias antes de seu término, estando condiciona-
das à autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá – CMDCA - e manifestação favorável do agente 
público designado para o acompanhamento da execução do Projeto 
Governamental;

CONSIDERANDO o Ofício n.º 382/2021, da Secretaria Munici-
pal de Educação, que solicitou ao agente público designado para o 
acompanhamento, a prorrogação da vigência de prazo do Projeto 
Governamental “TV Araxá Educa”, custeado mediante repasse de 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, conforme fundamentação exposta;

CONSIDERANDO o parecer favorável do agente público 
designado para o acompanhamento do Projeto Governamental, através 
do Ofício nº 001/2021;

CONSIDERANDO a deliberação unânime dos conselheiros 
presentes na sessão ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, realizada no dia 10 de novembro de 2021;  

RESOLVE:

Art. 1º- Fica prorrogada até 30 de junho de 2022 a vigência do 
Projeto Governamental “TV Araxá Educa”, executado pela Secretaria 
Municipal de Educação, instrumentalizado mediante termo de execu-
ção descentralizada com repasse de recurso do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos ao dia 10 de novembro de 2021.

Araxá, 10 de novembro de 2021.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente

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

RESOLUÇÃO nº. 40, de 10 de novembro de 2021.
Dispõe sobre a composição das Comissões Temporárias de 

Acompanhamento e Monitoramento dos Patrimônios adquiridos 
com recursos oriundos do FMDCA.

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela defini-
ção das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente 
no Município de Araxá, em conformidade com o disposto na Lei a Lei 
Municipal nº 6.087, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 
Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e em 
observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência - artigo 37, caput, da 
Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;

CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em sessão ordiná-
ria do dia 10 de novembro de 2021;         

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Temporária de Acompanha-
mento e Monitoramento dos Patrimônios adquiridos com recursos 
oriundos do FMDCA, por órgãos, entidades e programas governamen-
tais do Município de Araxá-MG, a qual será composta por 04 (quatro) 
conselheiros representantes de organizações da sociedade civil, a 
seguir nomeados:

a) Elenice Veloso de Paula;
b) Gilvânia da Silva Santos;
c) Marcela Santilene de Castro;
d) Marcus Rodrigues dos Santos.
Art. 2º - Fica constituída a Comissão Temporária de Acompanha-

mento e Monitoramento dos Patrimônios adquiridos com recursos 
oriundos do FMDCA, por organizações da sociedade civil inscritas no 
CMDCA, a qual será composta por 04 (quatro) conselheiros represen-
tantes do governo, a seguir nomeados:

a) Leany Maria Pires Tupinambá;
b) Marcela de Castro Fonseca e Silva;
c) Marcella da Costa Fontes;
d) Mônica Silva de Faria.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos ao dia 10 de novembro de 2021. 

Araxá – MG, 10 de novembro de 2021.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente

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

RESOLUÇÃO nº. 41, de 19 de novembro de 2021.
Dispõe sobre ERRATA da Resolução n° 31, de 08 de setembro 

de 2021, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá - CMDCA, que se refere à dispensa de 
Chamamento Público para celebração de Termo de Fomento com 
a organização da sociedade civil Grupo de Apoio à Adoção e à 
Convivência Familiar e Comunitária – Aquecendo Vidas.

 
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-
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dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - artigo 37, 
caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar pública a ERRATA da Resolução nº 31, de 08 de 
setembro de 2021, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Araxá- CMDCA, que se refere a exclusão do 
parágrafo único, do Art. 2º, no qual à organização da sociedade civil 
Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária – 
Aquecendo Vidas, deverá executar o projeto no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da data da celebração do Termo de 
Fomento.

I- ERRATA – Exclui-se o parágrafo único constante no artigo 
2º, da Resolução nº 31, de 08 de setembro de 2021:

Onde se lia: 
“Art. 2º- Fica autorizado o repasse de recursos do Fundo Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, no valor de 
R$ 400.810,00 (quatrocentos mil, oitocentos e dez reais) para a 
organização da sociedade civil “Grupo de Apoio à Adoção e à Convi-
vência Familiar e Comunitária – Aquecendo Vidas”, inscrita no CNPJ 
sob o nº 28.804.002/0001-52, a ser instrumentalizado mediante 

celebração de Termo de Fomento com o município de Araxá-MG, 
conforme plano de trabalho previamente aprovado pelo CMDCA.

Parágrafo Único – O projeto deverá ser executado no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da celebração 
do Termo de Fomento.”

Leia-se: 
“Art. 2º- Fica autorizado o repasse de recursos do Fundo Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, no valor de 
R$ 400.810,00 (quatrocentos mil, oitocentos e dez reais) para a 
organização da sociedade civil “Grupo de Apoio à Adoção e à Convi-
vência Familiar e Comunitária – Aquecendo Vidas”, inscrita no CNPJ 
sob o nº 28.804.002/0001-52, a ser instrumentalizado mediante 
celebração de Termo de Fomento com o município de Araxá-MG, 
conforme plano de trabalho previamente aprovado pelo CMDCA.”

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

Araxá – MG, 19 de novembro de 2021.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

PÁGINA | 29                                                ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA, 19 DE NOVEMBRO 2021


		2021-11-19T18:32:58-0300
	EURICO HELIO DA SILVA




