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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 719   -   DE 11 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
7.488/2021, alterada pela Lei Municipal nº 7.520/2021, e a Lei Muni-
cipal nº 7.694/2021, DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada a pedido, a Sra. JULIANA RE-
NAUD DE OLIVEIRA FERREIRA, do cargo em comissão de As-
sessora de Elaboração de Projetos e Planilhas para Convênios – Nível 
1, lotada na Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade 
Urbana.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de março de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.713   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Institui o mês “FEVEREIRO PRATA”, como o mês 
dedicado à realização de ações à prevenção e esclarecimento ao 
Combate do Câncer Infantojuvenil no Município de Araxá.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por proposi-
ção do Vereador Wagner Cruz, com a Graça de Deus aprova e eu, 
Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica instituído o “Fevereiro Prata”, no Muni-
cípio de Araxá, a ser referenciado, anualmente, no mês de fevereiro 
como “Mês de Combate ao Câncer Infantojuvenil” com o objetivo de 
desenvolver ações de mobilização, sensibilização, prevenção e cons-
cientização da população para a importância do diagnóstico precoce.

Parágrafo Único – Fica incluído, a campanha “Feverei-
ro Prata”, no calendário oficial anual de eventos do Município de 
Araxá, no mês de fevereiro e terá como símbolo um pequeno laço de 
cor prata.

Art. 2º - O Mês Municipal de Combate ao Câncer Infan-
tojuvenil tem por finalidade a reflexão, mobilização e a conscientiza-
ção sobre essa temática, deverá estar sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação em parceria 
com a Associação de amparo as pessoas com Câncer de Araxá - AM-
PARA, Lions Clube de Araxá e instituições público privada.  

Art. 3º - A campanha “Combate ao Câncer Infantoju-
venil” poderá ser desenvolvida no âmbito das unidades públicas de 
educação, de saúde e da assistência social da rede municipal durante 
o mês de fevereiro e poderão ser desenvolvidas ações, destinadas à 
população, com os seguintes objetivos:

I – Viabilizar palestras, seminários, rodas de conversas, 
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lives, vídeos, e informações sobre o câncer infantojuvenil, os sinais, 
sintomas e importância do diagnóstico precoce.

II – Promover debates e outros eventos sobre as políticas 
públicas de atenção integral às crianças com câncer.

III - Divulgar amplamente eventuais sinais e sintomas e 
alertar para possíveis diagnósticos, utilizando-se dos meios de comu-
nicação acessíveis à população.

IV – Difundir os avanços técnico-científicos relacionados 
ao câncer infantil.

V – Utilização do laço de fita cor Prata.

Art 4° - O “Fevereiro Prata” passará a fazer parte do ca-
lendário Oficial de Eventos do Município Araxá.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.714   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Ricardo Assis Giavenchio – Dr. Zidane, com a Graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei;    

Art. 1° - Fica denominada Rua:Pedro Ribeiro da Cunha 
a atual Rua: JE 03 do Loteamento Jardim Esplendido, nesta ci-
dade.

Art. 2° - O Senhor Prefeito mandará afixar placas deno-
minativas em locais próprios.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.715   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre denominação de próprios municipais.

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 – Fica denominada Praça Comunitária da Inde-
pendência, a praça situada no final da Rua Bela Vista, no alto Bom 
Jesus.

Parágrafo único - Fica denominada FEIRA RADIA-
LISTA SILMAR BORGES, a feira realizada na praça citada no 
“caput”.

Art. 2º - Revogadas as disposições em especial a lei 7.675 

de 2 de dezembro de 2021, esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.716   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a denominação de Via Pública e dá ou-
tras 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. Fica denominada de Rua ELIAS GOULART a 
atual Rua “Nove” do Loteamento Residencial Flor de Lótus.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.717   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a denominação de Via Pública e dá ou-
tras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Raphael Rios, com a Graça de Deus aprova e eu, Pre-
feito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada de Rua Fernando Soares de 
Souza a atual Rua “Onze” do Loteamento Residencial Flor de Lótus.

Art. 2º. O senhor Prefeito mandará afixar placas denomi-
nativas em locais próprios.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.718   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Institui a Avaliação Oftalmológica para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino.

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 - Institui nas Escolas Municipais, Centros Munici-
pais de Educação Infantil (Cemei’s) e Escolas Municipais de Educa-
ção Infantil (Emei’s) de Araxá/MG a realização, no início de todo ano 
letivo, de avaliação oftalmológica nos alunos matriculados. 
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Art. 2º - A realização dos exames caberá a Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizará 
ambulatório de oftalmologia do município para através de agenda-
mento prévio atender os alunos, com a finalidade de detectar possível 
deficiência visual no período escolar. 

Art. 3º - Os exames deverão ser agendados pela direção 
de cada escola, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, me-
diante programação previamente elaborada. 

Art. 4º - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde disponi-
bilizar aos pais dos alunos comprovantes de realização do exame, que 
deverá ser anexado à documentação escolar do estudante. 

Art. 5º - Nos casos específicos de doenças oftalmológi-
cas, a Secretaria Municipal Saúde deverá encaminhar o aluno, haven-
do necessidade, para atendimento especializado através do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Art. 6º - Nos casos em que seja indicado o uso de ócu-
los com lentes corretivas, a Secretária Municipal de Saúde deverá 
propor parcerias com entidades do terceiro setor que já atuam neste 
seguimento e tenham programa de distribuição gratuita de óculos em 
Araxá.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.719   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 78 da Lei nº 
6.087/2011 a seguinte redação.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Wellington Alves Martins, com a Graça de Deus apro-
va e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica acrescido o Parágrafo único ao artigo 78 da 
Lei nº 6.087/2011, em adequação a Resolução 194/2017 do CONAN-
DA, com a seguinte redação:

“Parágrafo único – O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente poderá afastar a aplicação de vedação 
prevista no inciso V, deste artigo, através de Resolução própria, que 
estabeleça as formas e critérios de utilização dos recursos, desde que 
para o uso exclusivo da política da infância e da adolescência, obser-
vada a legislação de regência.” 

Art. 2º - Revoga-se as disposições em contrário.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.720   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre o aproveitamento dos cargos de Agente 
Socioeducativo Masculino e Feminino, de Coordenador Técnico 

e de Diretor, do Anexo V, do Quadro de Pessoal da Fundação da 
Criança e do Adolescente do Município de Araxá/MG, cuja a ex-
tinção foi decretada pela Lei Municipal n° 7.701/ 2021, e dá outras 
providências.

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

Art. 1º - Os servidores efetivos e estáveis da Fundação 
da Criança e do Adolescente de Araxá, cujos cargos eram lotados no 
Centro de Reeducação do Adolescente (CERAD), extintos pela Lei 
Municipal n° 7.701/2021, ficam aproveitados na estrutura da Admi-
nistração Municipal Direta, passando a integrar os quadros da Secre-
taria Municipal de Segurança Pública, observando o seguinte:

I - Os 07 (sete) servidores ocupantes dos cargos de Agen-
tes Socioeducativos Masculinos e Femininos passam a integrar o qua-
dro de Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito, 
permanecendo com os mesmos vencimentos do cargo de origem;

II - O servidor ocupante de cargo de Coordenador Técni-
co passa a integrar o quadro de Agente de Operação e Fiscalização de 
Transporte e Trânsito, permanecendo com os mesmos vencimentos 
do cargo de origem;

III - O servidor ocupante de cargo de Diretor passa a in-
tegrar o cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Transporte 
e Trânsito, permanecendo com os mesmos vencimentos do cargo de 
origem.

Parágrafo único – Os servidores a que se referem os in-
cisos I, II e III deste artigo passam a exercer as atribuições e carga 
horária contidas nos ANEXOS II e III desta lei.

Art. 2° - Fica o Município autorizado a instituir progra-
ma de treinamento dirigido aos servidores mencionados no artigo 1.º, 
para exercerem as novas funções que lhes são atribuídas na Adminis-
tração Pública Municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal 
de Fazenda, Planejamento e Gestão – SMFPG.

Parágrafo único – Fica concedido aos servidores aten-
didos por esta Lei o prazo de 06 (seis) meses para se adequarem as 
exigências previstas no item 1.6, do Anexo III, da Lei Municipal nº 
5.612, de 29 de outubro de 2009, sob pena de serem colocados em 
disponibilidade.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.721   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Declara de Utilidade Pública Municipal e dá outras 
providências

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do vereador BOSCO JUNIOR, com a Graça de Deus aprova e eu, 
Prefeito, sanciono promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica reconhecida de Utilidade Pública Mu-
nicipal, a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DA 
MICRORREGIÃO DE ARAXÁ, devidamente inscrita no CNPJ
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nº 40.821.096/0001-73, sediada à Rua Uberaba, 163, Centro, Araxá/
MG.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta Lei em vigor, na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.722   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a denominação de Via Pública e dá ou-
tras 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. Fica denominada de Rua EUNICE ÂNGELO 
DE CARVALHO a atual Rua “JE 24” do Loteamento Residencial 
Jardim Esplendido.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.723   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador JOÃO FERREIRA VERAS NETO, com a Graça de 
Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Passa a denominar Rua Anna Clara Cardoso, 
a atual Rua JE 09, do Loteamento Jardim Esplendido, nesta cidade. 

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.724   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Altera a redação do artigo 1º da Lei 2.090/87, a qual 
passará a vigorar nos seguintes nestes termos

Art. 1º - Fica acrescido ao Art. 1º da Lei nº 2.090, de 
01/04/1987, o seguinte parágrafo:

Parágrafo Único – Não mais será concedida gratifica-
ção em favor dos servidores da Câmara Municipal, a partir de 1º de 
março de 2.022.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.725   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento 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 Excep-
cionais 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$ 
472.301,19 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e um reais e 
dezenove centavos), para fins de seu custeio e manutenção.

Art. 2º. Para fazer face às despesas do artigo anterior se-
rão utilizados recursos da ficha orçamentária número 946, autorizada 
sua suplementação no valor previsto no artigo 1.º mediante utilização 
do superavit financeiro apurado no exercício anterior.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.726   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Raphael Rios, com a Graça de Deus aprova e eu, Pre-
feito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Passa a denominar Rua Ligia Fortunato Bor-
ges, a atual Rua “Dez” do Loteamento Residencial Flor de Lótus. 

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

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publica-
ção.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.727   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o credenciamento de plano de saúde para 
servidores públicos municipais e dá outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça 
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º- Fica o Município de Araxá, autorizado a creden-
ciar Plano de Saúde para os Servidores Públicos municipais efetivos, 
estáveis, contratados e comissionados da Administração Pública di-
reta e indireta.

Art. 2º- O plano de saúde será credenciado através de 
processo licitatório público, obedecendo-se as normativas da Lei de 
Licitações Públicas e Contratos Administrativos.

Parágrafo único: O plano de saúde deverá estar em con-
formidade com o que preceitua a Lei nº 9.656, de 03 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde, e suas alterações posteriores, bem como de acordo com as 
normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Art. 3º- O Município de Araxá, de acordo com o venci-
mento do servidor, na proporção a seguir exposta, custeará parte do 
valor do plano de saúde básico a ser contratado, sendo que o restante 
será quitado mediante desconto em folha do servidor beneficiário:

§ 1º - A prestadora de serviços de plano de saúde poderá 
ofertar serviços complementares aos servidores, bem como a adesão 
de dependentes, entendidos como cônjuges, companheiros, ascenden-
tes ou descendentes, ficando neste caso à cargo do servidor beneficia-
do em sua integralidade.

§ 2º - Fica autorizada, ainda, a adesão dos Agentes Políti-
cos ao plano de saúde referido nesta lei, mediante desconto do valor 
integral em folha de pagamento e sem participação do erário público.

§ 3º - A adesão do servidor ao plano de saúde a ser con-
tratado é facultativa.

Art. 4º - Fica autorizada a abertura de créditos especiais 
no orçamento vigente, no valor de até R$ 8.912.234,20 (oito milhões 
novecentos e doze mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte cen-
tavos), utilizando-se como fonte de recursos o superávit financeiro 
apurado no exercício anterior.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará por ato pró-
prio os termos da presente Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.728   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Altera o artigo 4º da Lei Municipal n.º 3.567/1999 que 
“Dispõe sobre a colocação e permanência de caçambas de coleta 
de terra e entulho nas vias e logradouros públicos e dá outras 
providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça 

de Deus, aprova e eu Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterada a redação do artigo 4º da Lei Muni-
cipal n.º 3.567/1999, que “dispõe sobre a colocação e permanência de 
caçambas de coleta de terra e entulho nas vias e logradouros públicos 
e dá outras providências”, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 4º – Compete ao Órgão Gerenciador de Transporte e 
Trânsito da Administração Municipal e ao Instituto de Planejamento 
e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, promover o licenciamento 
e a fiscalização das empresas prestadoras de serviço, construtoras, 
concessionárias, executoras de serviços e operadores autônomos que 
utilizarem desta modalidade de coleta de entulho e terra, que deverão 
atender as disposições de legislação municipal de posturas, edifica-
ções e meio ambiente.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.729   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre documentos eletrônicos, alterando a Lei 
nº 2.547/1992.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
dos Vereadores Bosco Jr., Raphael Rios e Wellington Alves Mar-
tins, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Araxá de for-
ma facultativa a emissão de documentos eletrônicos, na forma de QR 
Code, de atos públicos.

Parágrafo único. São atos públicos, entre outros: libe-
ração a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, 
o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro 
e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou 
entidade da administração pública na aplicação de legislação, como 
condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, 
a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a 
produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âm-
bito público e privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profis-
são, instalação, operação, produto, equipamento, veículo e edificação.

Art. 2º - O artigo 334 da Lei nº 2.547/1992, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

Art. 332. Para efeito de fiscalização, o proprietário 
do estabelecimento licenciado colocará o Alvará de funciona-
mento, sendo facultado a forma física ou eletrônica, em lugar 
visível e o exibirá à autoridade competente, sempre que está o 
exigir.

Art. 3º - O § 1º, do artigo 344 da Lei nº 2.547/1992, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º. Os ambulantes licenciados são obrigados a 
exibir à fiscalização municipal a licença da Prefeitura, sendo 
facultado a forma física ou eletrônica, quando solicitada.”

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 
 VENCIMENTO SUBSÍDIO 
I.  Até R$ 2.016,00 100% 
II.  De R$ 2.016,01 até R$ 3.360,00 40% 
III.  De R$ 3.360,01 até R$ 4.893,00 30% 
IV.  De R$ 4.893,01 até R$ 6.272,00 20% 
V.  A partir de R$ 6.272,01 10% 
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Art. 4º - Fica revogadas as demais disposições em con-
trário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.730   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.  

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

Art. 1º - Passa a denominar Rua Shirley Carneiro Bar-
celos a atual Rua JE 10 do Loteamento Residencial Jardim Esplendi-
do, nesta cidade. 

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.731   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Valter José da Silva – Valtinho da Farmácia, com a 
graça de Deus aprova, e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1° - Fica denominada RUA PEDRO MOURA 
BORGES, a atual Rua JE 04, do Loteamento Jardim Esplendido, 
nesta cidade.  

Art. 2° - O Senhor Prefeito mandará afixar placas deno-
minativas em locais próprios.

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário, entran-
do esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.732   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre o Poder Executivo, através do órgão res-
ponsável, inserir nos Prédios Público do Município a instalação 
de sistema de coleta para captação da água de chuva.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa 
do Vereador Dr. Zidane, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, 

sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - No projeto arquitetônico para edificação e/ou 
reforma do Município de Araxá será incluída a instalação de reserva-
tórios/ cisternas para captação da água de chuva, para fins de econo-
mia, sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Parágrafo único – A água coletada servirá para a limpeza 
dos espaços físicos diversos, jardinagem e, também, reaproveitamen-
to nas descargas dos sanitários.

Artigo 2° - As despesas decorrentes da execução desta 
lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento 
vigente.

Artigo 3° - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 dias 
após a data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.733   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.

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 - Passe-se denominar-se Rua JOSE JACINTO 
FILHO, a atual Rua “JE 20” do Loteamento Jardim Esplendido, nesta 
cidade.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra 
esta Lei em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.734   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras 
providências.

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 - Passe-se a denominar-se Rua GERALDO LU-
CIANO VIEIRA, a atual Rua “JE 13” do Loteamento Jardim Esplen-
dido, nesta cidade.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrando 
esta Lei em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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LEI Nº 7.735   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento com a Associação Pró Esporte e Aventura - APEA.

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 Pró Esporte e Aventura - 
APEA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.773.0001/03, no sentido de 
conceder-lhe recurso público no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), para fins de apoiar a realização do evento esportivo “Abertura 
do Campeonato Brasileiro de Rally 2022”.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-
te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a ficha número 1.484, ficando o Município de Araxá autorizado 
a realizar suplementação da citada ficha por intermédio de superávit 
financeiro apurado em exercícios anteriores. 

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.736   -   DE 09 DE MARÇO DE 2022

Institui o Programa “PORTEIRA ADENTRO”, de 
atendimento aos produtores rurais do Município de Araxá – MG.

A Câmara Municipal de Araxá aprova e eu, Prefeito, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído no âmbito do Executivo Muni-
cipal o Programa “PORTEIRA ADENTRO”, destinado a fomentar a 
atividade rural, através de auxílio na execução de obras de infraestru-
tura nas propriedades rurais localizadas no Município de Araxá – MG. 

Art. 2° - Constituem objetivos do Programa “PORTEIRA 
ADENTRO”:

I – o fortalecimento da agricultura familiar e agronegó-
cios;

II - o incentivo à criação e expansão do turismo rural e 
ecológico.

Art. 3° - Fica autorizada a concessão dos seguintes au-
xílios:

I – terraplanagem;

II – abertura, conservação e recuperação de estradas de 
acesso e dentro das propriedades, incluindo cascalhamento e patro-
lamento;

III- construção e reforma de silos;

IV – transporte de cascalho e brita;

V – conservação de aterros e limpeza;

VI - construção de fossa séptica e chorumeiras.

Art. 4° - O solicitante deverá estar cadastrado ou se ca-
dastrar junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Art. 5° - O Poder Executivo Municipal deverá estabelecer 
regras complementares e de cadastramento dos interessados em par-
ticipar do Programa.

Art. 6° - A realização dos serviços previstos deverá obri-
gatoriamente respeitar as disposições da Legislação Ambiental vigen-
te. 

Art. 7° - É de competência da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária a organização e coordenação do referido Pro-
grama.

Art. 8° - A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
deve manter relatórios de atendimento dos serviços executados, reali-
zar prestação de contas e publicação nos meios oficiais do Município.

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução financeira 
do presente Programa correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias previstas e consignadas nos orçamentos vigentes.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Munici-
pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, A3 COMÉRCIO DE 
VEICULOS, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 2.R1.07.045.0794.001, localizado na AV DIOMEDES 
GENTIL DOS SANTOS, Bairro BARREIRINHO, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Códi-
go, a que responde, e a apresentar defesa.

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, CARLOS EDUARDO VI-
LAR RODRIGUES, sem qualificação, proprietário do terreno com 
Inscrição Municipal: 1.C2.04.266.0063.001, localizado na AV JOAO 
MOREIRA SALLES, 480, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cida-
de, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 
30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciên-
cia sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.
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O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Munici-
pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, CLOTILDES MARIA 
DOS SANTOS PRADO, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 1.R2.02.207.0291.001, localizado na RUA 
ISAURA MARIA, 80, Bairro OROZINO TEIXEIRA, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Có-
digo, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Munici-
pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, CV CONSTRUTORA 
VELOSO -EIRELI EPP, sem qualificação, proprietário do terreno 
com Inscrição Municipal: 1.R2.03.183.0278.001, localizado na RUA 
JOAO BATISTA DA COSTA, 15, Bairro ODILON JOSE CAR-
NEIRO, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, 
para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Cen-
tro, a fim de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo 46 
E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, IZAIAS MARQUES DE 
SÁ - ESPOLIO, sem qualificação, proprietário do terreno com Ins-
crição Municipal: 1.C2.04.022.0323.001, localizado na RUA DOU-
TOR EDMAR CUNHA, 603, Bairro SANTA TEREZINHA, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar 
ciência sobre notificação por infração ao artigo 20 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, JOAO BATISTA CAR-
NEIRO, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Mu-
nicipal: 1.C2.01.050.0030.001, localizado na RUA SAO CRISTO-
VAO, 281, Bairro SÃO CRISTOVAO, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Pra-
ça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre noti-
ficação por infração ao artigo 46 E 37 do mencionado Código, a que 
responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, LAZARA ALVES DUAR-
TE - ESPOLIO, sem qualificação, proprietário do terreno com Ins-
crição Municipal: 3.R2.02.512.0060.001, localizado na RUA JOSE 
MONTANDON DE PAIVA, 260, Bairro AEROPORTO, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar 

ciência sobre autuação por infração ao artigo  151 E 37 do menciona-
do Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, MARIA DE LOURDES 
SOUZA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Mu-
nicipal: 1.C2.03.125.0542.001, localizado na TRV MANOEL AN-
TONIO SILVA, 351, Bairro ANDREA, nesta cidade, por se encon-
trar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, 
Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre 
notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a 
que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, ORLANDO EUSTAQUIO 
DA SILVA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.R2.03.458.0030.001, localizado na AV ABRAO JOSE 
BITTAR, 135, Bairro SOLARES, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel 
Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, 
e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, PAULO ROBERTO DE 
PAIVA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Mu-
nicipal: 1.R2.01.165.0361.001, localizado na RUA MIGUEL MAR-
TINIANO DA COSTA, ENTRE 530 E 320, Bairro ALVORADA, 
nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, compare-
cer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de 
tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo  37 do menciona-
do Código, a que responde, e a apresentar defesa.

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

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, RAPHAEL DE SÁ AU-
RELIANO, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.IS.08.020.0168.001, localizado na RUA AGNALDO 
LEMOS DA SILVA, 140, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR II, 
nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, compa-
recer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim 
de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
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O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, 
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, REGINA DO CARMO 
MARTINS, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscri-
ção Municipal: 1.R2.02.207.0281.001, localizado na RUA ISAURA 

MARIA, 90, Bairro OROZINO TEIXEIRA, nesta cidade, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPD-
SA, Praça Coronel Adolpho, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência 
sobre notificação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Có-
digo, a que responde, e a apresentar defesa.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO nº. 09, de 09 de março de 2022.

Dispõe sobre o cancelamento do registro de organiza-
ções da sociedade civil do município de Araxá por não atenderem 
aos requisitos do disposto na Resolução CMDCA nº 43, de 08 de 
dezembro de 2021.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberati-
vo responsável pela definição das políticas públicas de atendimento à 
criança e ao adolescente no município de Araxá, no uso das atribui-
ções legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011; 

Considerando o disposto no art. 227 da Constituição Fe-
deral de 1988;  

Considerando o disposto nos artigos 60 a 69, 90 e 91 da 
Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA;

Considerando as normas da Resolução n.º 164 do CO-
NANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente), de 09 de abril de 2014, que dispõe sobre o registro e fiscaliza-
ção das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas não 
governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistên-
cia ao adolescente e a educação profissional e dá outras providências;  

Considerando a deliberação do plenário do CMDCA em 
sessão ordinária realizada no dia 09 de março de 2022;

  
RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam cancelados os registros das seguintes en-
tidades no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
de Araxá/MG por não atenderem os requisitos legais da Resolução 
CMDCA nº 43, de 08 de dezembro de 2021:

Art. 2º - Cabe interposição de recurso contra o cancela-
mento dos registros das entidades acima nomeadas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à data da publi-
cação desta resolução, o qual deverá ser interposto perante a diretoria 
do CMDCA mediante protocolo do pedido de reforma da decisão na 
Secretaria do Conselho, que funciona na Rua João Magalhães, nº 54, 
Vila João Ribeiro.

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

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

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Araxá, 09 de março de 2022.

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

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

RESOLUÇÃO nº. 10, de 09 de março de 2022.

Dispõe sobre a composição da Comissão de Análise e 
Seleção de Projetos a serem apresentados pelas organizações da 
sociedade civil no âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 
001/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Ado-
lescente de Araxá/MG.  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo, respon-
sável pela definição das políticas públicas de atendimento à criança e 
ao adolescente no Município de Araxá, em conformidade com a Lei 
nº 13.019/2014, o Decreto Municipal nº 2.229/2016 e no uso de suas 
atribuições legais;

CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em sessão or-
dinária do dia 10 de março de 2022, conforme respectiva ata lavrada;

  
RESOLVE: 

Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Análise e Sele-

                    

 

 Nome da Entidade Nº CMDCA Nº CNPJ 

01 Comunidade REHMA de Aliança CMDCA/13/2019 15.113.842/0001-27 

02 Ferrocarril Esporte Clube CMDCA/23/2019 17.824.751/0001-25 

03 Instituto Social Labor, Fé e Amor CMDCA/11/2019 26.041.368/0001-91 
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ção de Projetos a serem apresentados pelas organizações da sociedade 
civil no âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 001/2022, do 
CMDCA, aprovado pela Resolução 06, de 09 de fevereiro de 2022, a 
qual será composta por 06 (seis) conselheiros representantes do Poder 
Público, a seguir nomeados:

a) Ana Rita Eduardo Flores;

b) Fernanda Aparecida Marques Negrão;

c) Marcela de Castro Fonseca e Silva

d) Marcella da Costa Fontes;

e) Max Emiliano Martins;

f) Mônica Aparecida de Faria.

Art. 2º - As competências e os procedimentos de trabalho 
a serem observados pela Comissão de Análise e Seleção aqui consti-
tuída são aqueles previstos na Lei nº 13.019/2014, no Decreto Muni-
cipal nº 2.229/2016, no Regimento Interno do CMDCA e no Edital 
nº 001/2022.  

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

Araxá, 09 de março de 2022.

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