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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 015
EM 15 DE MARÇO DE 2022

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 

EURICO HÉLIO DA SILVA, Procurador-Geral do Mu-
nicípio de Araxá, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Determinar a instauração de Sindicância pela comissão 
nomeada nos termos do Decreto Nº 356 de 06 de julho de 2021, para 
fins de apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 002/2022. 

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 15 DE MARÇO de 2022

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

LEI Nº 7.737   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre critérios e procedimentos destinados à 
atividade de licenciamento ambiental no Município de Araxá-
-MG, estabelece a Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA), 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, no Município Araxá, o licencia-
mento ambiental de atividades de impacto local, objetivando contri-
buir para o desenvolvimento sustentável e a sadia qualidade de vida.

Art. 2º. O Município, através deste ato delega ao Instituto 
de Planejamento Sustentável de Araxá - IPDSA, as atribuições a fim 
de se dar efetividade à lei. 

§ 1º O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sus-
tentável de Araxá, concederá licenças e autorizações ambientais, bem 
como, com à arrecadação das respectivas taxas.

§ 2º As taxas destinadas ao licenciamento ambiental, pas-
sam a compor a receita do Instituto de Planejamento e Desenvolvi-
mento Sustentável de Araxá. 

GABINETE DO PREFEITO
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Art. 3º. A execução de planos, programas, projetos e 
obras, a localização, construção, instalação, modificação, operação, 
ampliação e desativação de atividades e empreendimentos, bem como 
o uso e a exploração de recursos ambientais, de qualquer natureza, por 
parte da iniciativa privada ou do Poder Público, de impacto local, con-
siderados efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes de, sob 
qualquer forma, causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento ambiental, sem prejuízo de outras licenças legalmente 
exigíveis. 

Art. 4°. Para efeito desta lei considera-se: 

I - Licenciamento Ambiental Trifásico – LAT: licencia-
mento no qual a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a 
Licença de Operação – LO da atividade ou do empreendimento 3 são 
concedidas em etapas sucessivas;

II - Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC: li-
cenciamento no qual serão analisadas as mesmas etapas previstas no 
LAT, com a expedição concomitantemente de duas ou mais licenças; 

III – Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS: li-
cenciamento de empreendimentos e atividades cujas tipologias são 
constantes no anexo da deliberação normativa 217 de 2017, suas alte-
rações e normas sucessoras.

§ 1º As Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de 
Operação (LO) dos empreendimentos e atividades passíveis de licen-
ciamento ambiental no nível municipal, poderão ser solicitadas e, a 
critério Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de 
Araxá, expedidas concomitantemente. 

§ 2º Na modalidade de LAC, a licença será emitida con-
forme os seguintes procedimentos:

I – análise, em uma única fase, das etapas de LP, LI e LO 
da atividade ou do empreendimento, denominada LAC1;

II – análise, em uma única fase, das etapas de LP e LI do 
empreendimento, com análise posterior da LO; ou, análise da LP com 
posterior análise concomitante das etapas de LI e LO do empreendi-
mento, denominada LAC2. 

§ 3º O licenciamento na modalidade de Licenciamento 
Ambiental Simplificado – LAS será realizado em fase única, por meio 
da concessão de licença ambiental, mediante protocolo do Formulá-
rio de Caracterização do Empreendimento – FCE, acompanhado da 
Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida pela municipalidade e 
comprovação dos sistemas de controle ambiental necessários à ope-
ração do empreendimento, bem como apresentação de toda a docu-
mentação exigida pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 
Sustentável de Araxá.

Art. 5º. Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS 
somente será efetivada se comprovada a regularidade face às exigên-
cias de Autorização Ambiental para Exploração Florestal – APEF e de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

Art. 6°. Empreendimentos ou atividades cujos impactos 
ultrapassem os limites territoriais municipais deverão ser licenciados 
no órgão Estadual e ou Federal conforme o caso.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput deste 
artigo, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de 
Araxá, participará do licenciamento ambiental, na forma da legisla-
ção pertinente, apresentando ao órgão estadual ou federal, conforme 
o caso, o seu exame técnico sobre a atividade ou empreendimento. 

Art. 7°. O licenciamento ambiental e a fiscalização de 
empreendimentos ou atividades de impacto local realizados pelo Mu-
nicípio não excluem os níveis de competência estadual e federal. 

Art. 8º. Ficam dispensados do licenciamento ambiental 
no âmbito municipal as atividades ou empreendimentos definidas 
como de baixo impacto ambiental.

Parágrafo único – A dispensa prevista do caput não exi-
me o empreendedor do dever de: 

I – obter, junto aos órgãos competentes, os atos autorizati-
vos para realizar intervenções ambientais bem como, para intervir ou 
fazer uso de recurso hídrico, quando necessário; 

II – implantar e manter os controles ambientais para o 
exercício da atividade; e III – obter outras licenças, autorizações, al-
varás, outorgas e certidões previstas em legislação específica.

Art. 9. As licenças e autorizações ambientais terão os se-
guintes prazos máximos de:

I - Licença Prévia – LP: 05 (cinco) anos; 

II - Licença de Instalação – LI: 06 (seis) anos; 

III - LP e LI concomitantes: 06 (seis) anos; 

IV - Licença de Operação – LO e licenças concomitantes 
à LO: 10 (dez) anos. 

V - A Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS Ca-
dastro e LAS RAS terá prazo de validade de 06 (seis) anos. 

§ 1º No caso de LI concomitante a LO, a instalação do 
empreendimento deverá ser concluída no prazo previsto no inciso II, 
sob pena de cassação da licença concomitante. 

§ 2º A LI e a LO poderão também ser concedidas de forma 
concomitante, quando a instalação implicar na operação do empreen-
dimento, independentemente do enquadramento inicial da atividade 
ou empreendimento.

§ 3° O órgão ambiental competente, quando o crité-
rio técnico assim o exigir, poderá, justificadamente, determinar que 
o licenciamento se proceda em quaisquer de suas modalidades, in-
dependentemente do enquadramento inicial da atividade ou do em-
preendimento, observada a necessidade de apresentação dos estudos 
ambientais especificamente exigidos e respeitado o contraditório. 

§ 4º Na renovação da LO, a licença subsequente terá seu 
prazo de validade reduzido em dois anos, a cada infração administra-
tiva de natureza grave ou gravíssima cometida pelo empreendimento 
ou atividade no curso do prazo da licença anterior, com a aplicação 
de penalidade da qual não caiba mais recurso administrativo, limitado 
o prazo de validade da licença subsequente a, no mínimo, seis anos.

Art. 10. A renovação da licença será requerida com an-
tecedência mínima de 120 (sessenta) dias da expiração do prazo de 
validade fixado na licença, dentro dos limites máximos, ficando este 
automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do Instituto 
de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá.

§ 1° Comprovado caso fortuito ou força maior, o órgão 
ambiental poderá suspender, por solicitação do empreendedor, o pra-
zo de validade das licenças prévia e de instalação, após a análise dos 
fatos apresentados.
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§ 2° As licenças emitidas em razão de ampliação da ativi-
dade ou do empreendimento terão prazo de validade correspondente 
ao prazo de validade remanescente da licença principal da atividade 
ou do empreendimento.

Art. 11. A Licença de Instalação (LI) poderá ter o prazo 
de validade estendido até o limite máximo de um ano daquele inicial-
mente estabelecido, mediante decisão do Instituto de Planejamento 
e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, a partir de requerimento 
fundamentado do empreendedor justificando, pormenorizadamente, a 
necessidade de prorrogação solicitada, com antecedência mínima de 
120 dias do vencimento. Não haverá prorrogação automática.

Art. 12. A licença ambiental e a Autorização Ambiental 
Simplificada (AAS) serão concedidas considerando as informações 
apresentadas na caracterização do empreendimento, de modo que 
qualquer alteração das condições inicialmente informadas, deverão 
ser previamente comunicadas ao órgão ambiental licenciador, que de-
cidirá sobre a necessidade de submeter a alteração a processo para 
regularização ambiental.

§ 1º Na hipótese do caput, e não havendo necessidade de 
novo processo de regularização ambiental, eventuais medidas mitiga-
doras ou compensatórias que forem identificadas pelo órgão compe-
tente como necessárias deverão ser descritas na forma de adendo ao 
parecer técnico da licença concedida.

§ 2º O não cumprimento, pelo empreendedor, do disposto 
no caput implicará na invalidação da licença ambiental ou Autoriza-
ção Ambiental Simplificada (AAS) concedida.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 13. O procedimento de licenciamento ambiental no 
Município de Araxá obedecerá às seguintes etapas: 

I - requerimento da licença ou autorização ambiental pelo 
empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos am-
bientais pertinentes, dando-se a devida publicidade no caso de reque-
rimento de licença ambiental, através da página oficial do Instituto de 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá e ou Jornal de 
grande circulação local.

II - análise pelo Instituto de Planejamento e Desenvol-
vimento Sustentável de Araxá, dos documentos, projetos e estudos 
ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, e parecer 
jurídico, quando necessárias; 

III - solicitação pelo Instituto de Planejamento e Desen-
volvimento Sustentável de Araxá ao interessado de esclarecimentos e 
complementações, em decorrência da análise dos documentos, proje-
tos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver 
a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e comple-
mentações não tenham sido satisfatórios; 

IV - solicitação pelo Instituto de Planejamento e Desen-
volvimento Sustentável de Araxá, quando esta julgar necessário, de 
análises, manifestações e anuências de outros órgãos municipais, es-
taduais ou federais;

V - emissão de parecer técnico conclusivo; 

VI - deferimento ou indeferimento do pedido de licença 
ou autorização, com definição de eventuais medidas mitigatórias, de 
recuperação ou compensação ambiental, dando-se a devida publicida-
de, com definição. 

Art. 14. A critério do Instituto de Planejamento e Desen-
volvimento Sustentável de Araxá, poderão ser exigidos os seguintes 
estudos dentre outros que o órgão ambiental entender necessários, tais 
como:

I - estudos de tráfego (PGT); 

II - levantamentos de vegetação; 

III - impactos geológicos; 

IV - impactos na infraestrutura urbana; 

V - impactos na qualidade do ar;

VI - impactos no patrimônio histórico-cultural; 

VII - impactos nos recursos hídricos; 

VIII - estudo de impacto de vizinhança. 

Art. 15. Poderá o Instituto de Planejamento e Desenvol-
vimento Sustentável de Araxá estabelecer condicionantes nas licenças 
ambientais atendendo diretriz de maximização dos impactos positi-
vos, bem como de evitar, minimizar ou compensar os impactos nega-
tivos da atividade ou empreendimento:

I - evitar os impactos ambientais negativos;

II - mitigar os impactos ambientais negativos;

III - compensar os impactos ambientais negativos não mi-
tigáveis, na impossibilidade de evitá-los;

IV - garantir o cumprimento das compensações estabele-
cidas na legislação vigente.

Parágrafo único. A fixação de condicionantes poderá 
estabelecer condições especiais para a implantação ou operação do 
empreendimento, bem como garantir a execução das medidas para 
gerenciamento dos impactos ambientais previstas neste artigo.

Art. 16. Em razão de fato superveniente, o empreende-
dor poderá requerer a exclusão, a prorrogação do prazo para o seu 
cumprimento ou a alteração de conteúdo da condicionante imposta, 
formalizando requerimento escrito, devidamente instruído com a jus-
tificativa e a comprovação da impossibilidade de cumprimento, até o 
vencimento do prazo estabelecido na respectiva condicionante.

Parágrafo único. A prorrogação do prazo para o cumpri-
mento da condicionante e a alteração de seu conteúdo serão decididas 
pela unidade responsável pela análise do licenciamento ambiental, 
desde que tal alteração não modifique o seu objeto, sendo a exclusão 
de condicionante ou alteração decidida pelo Instituto de Planejamento 
e Desenvolvimento Sustentável de Araxá.

Art. 17. No procedimento de licenciamento ambiental de-
verá constar, obrigatoriamente, a certidão expedida pelo Instituto de 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, declarando 
que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em con-
formidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, 
quando for o caso, a anuência estadual ou federal para intervenção em 
vegetação natural, em área de preservação permanente (APP) e em 
unidades de conservação (UCs), bem como a outorga de intervenção 
ou uso de corpos d’água.

Art. 18. O Poder Executivo, após consultar o Conselho 
Municipal do Meio Ambiente, poderá fixar, por decreto, procedimen-
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tos específicos para a outorga de licenças ambientais de empreendi-
mento ou atividade de impacto local, observadas a natureza, carac-
terísticas e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, 
a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e operação da atividade. 

Art. 19. O pedido de licença ambiental e autorização será 
embasado por técnicos habilitados, correndo as despesas por conta do 
proponente do projeto. 

Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais 
que subscreverem o requerimento de licença ambiental e autorização 
serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às 
sanções administrativas, civis e penais. 

Art. 20. Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim 
expressamente caracterizada a requerimento do interessado, o proces-
so de licenciamento ambiental será acessível ao público. 

§ 1º Na publicação dos pedidos de licenças, concessão ou 
respectiva renovação, em quaisquer das modalidades, deverão constar 
no mínimo: 

I - nome da pessoa física ou jurídica interessada; 

II - modalidade de licença requerida; 

III - tipo de atividade que será desenvolvida; 

IV - local de desenvolvimento ou execução do empreen-
dimento ou atividade;

V – quando da concessão das licenças os respectivos pra-
zos de validade;

VI – condicionantes se houver.

§ 2º A análise do pedido de licença somente será iniciada 
após a comprovação pelo interessado da devida publicação mediante 
juntada do original no respectivo processo administrativo. 

Art. 21. É assegurado a todo cidadão o direito de manifes-
tação no procedimento de licenciamento ambiental e de consulta aos 
processos ambientais de seu interesse, resguardado o sigilo protegido 
por lei. 

Art. 22. Sempre que julgar necessário ou quando for so-
licitado por entidade civil ou por 0,5% dos cidadãos, o Instituto de 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá promoverá a 
realização de audiência pública, as expensas do empreendedor, cujo 
objetivo será informar a sociedade e conhecer a opinião pública sobre 
a implantação de determinado empreendimento ou atividade em fase 
de licenciamento ambiental.

Parágrafo único. A análise do pedido de licença conside-
rará as contribuições apresentadas na audiência pública, sem caráter 
vinculativo, que poderá ser precedido de parecer jurídico se envolver 
questões legais e infra legais.

CAPÍTULO III
DO LICENCIAMENTO CORRETIVO

Art. 23. A atividade ou o empreendimento em instalação 
ou em operação sem a devida licença ambiental deverá regularizar-se 
por meio do licenciamento ambiental em caráter corretivo, mediante 
comprovação da viabilidade ambiental, que dependerá da análise dos 
documentos, projetos e estudos exigíveis para a obtenção das licenças 
anteriores.

§ 1º A continuidade de instalação ou operação da ativi-
dade ou do empreendimento dependerá da assinatura de Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC junto ao órgão ambiental competente, 
independentemente da formalização do processo de licenciamento.

§ 2º A análise do processo de licenciamento ambiental em 
caráter corretivo dependerá de pagamento das despesas de regulariza-
ção ambiental inerentes à fase em que se encontra o empreendimento, 
bem como das licenças anteriores, ainda que não obtidas.

§ 3º A possibilidade de regularização através da conces-
são de LAS, de LI e de LO em caráter corretivo não desobriga o órgão 
ambiental a aplicar as sanções administrativas cabíveis.

§ 4º A licença ambiental corretiva terá seu prazo de vali-
dade reduzido em dois anos a cada infração administrativa de nature-
za grave ou gravíssima cometida pelo empreendimento ou atividade, 
desde que a respectiva penalidade tenha se tornado definitiva nos cin-
co anos anteriores à data da concessão da licença.

§ 5º A validade da licença corretiva, aplicadas as reduções 
de que trata o § 4º, não será inferior a dois anos no caso de licença que 
autorize a instalação ou inferior a seis anos no caso de licenças que 
autorizem a operação.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO E DAS INFRAÇÕES

Art. 24. Será competente para fiscalizar e sancionar as 
infrações o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 
de Araxá.

Art. 25. O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 
Sustentável de Araxá, sempre que necessário, poderá requisitar apoio 
policial, no exercício de suas atribuições. 

Art. 26. O proprietário do estabelecimento ou o seu pre-
posto responsável permitirá, sob as penas da lei, o ingresso da fis-
calização no local das atividades potencialmente poluidoras para a 
inspeção de todas as suas áreas e a permanência, pelo tempo que se 
tomar necessário, em estabelecimentos públicos e privados, não lhes 
podendo negar informações, vistas a projetos, instalações, dependên-
cias e demais unidades do estabelecimento sob inspeção. 

Art. 27. Os empreendimentos e atividades licenciadas 
manterão na obra ou estabelecimento em fase de instalação ou opera-
ção a Licença Ambiental Municipal pertinente, durante seu prazo de 
vigência, bem como, suas especificações, plantas e estudos ambien-
tais aprovados e citados na referida Licença, sob pena de sua invali-
dação, acarretando automaticamente a suspensão temporária da ativi-
dade até que cessem as irregularidades constatadas, não os eximindo 
das demais sanções cabíveis. 

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 28. Quanto as infrações e penalidades administrati-
vas decorrentes da observância desta lei, aplicar-se de maneira subsi-
diária a Legislação Estatual, especialmente os decretos 47.383/2018 
e 47.838/2020, ou outros que vierem a substituí-los, observando-se a 
compatibilidade com o procedimento do Código de Posturas Muni-
cipal, tendo o chefe da divisão de meio ambiente competência para 
a apreciação dos recursos, após parecer jurídico, as multas aplicadas 
terão os valores apurados em UFPA.

CAPÍTULO VI
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Art. 29. Fica criada a Taxa de Licenciamento Ambiental 
(TLA), a qual tem por fato gerador o poder de polícia exercido no 
âmbito do licenciamento ambiental. 

Art. 30. É contribuinte da Taxa de Licenciamento Am-
biental o empreendedor privado, responsável pelo pedido da licença 
ambiental e autorização para o exercício da atividade respectiva 

Parágrafo único. O empreendedor público é dispensado 
do pagamento das taxas de licenciamento ambiental.

Art. 31. As Taxas Instituídas nesta Lei visarão ao ressar-
cimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas pelo Instituto de 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá competente 
e terá seu valor arbitrado, segundo o porte do empreendimento e do 
potencial poluidor, em conformidade com os Anexos I e II da presente 
lei., não podendo ultrapassar os valores definidos no Licenciamento 
Estadual.

Parágrafo único. Quando a verificação das condições 
ambientais de empreendimentos e atividades modificadoras do meio 
ambiente, a qualquer tempo, exigir a realização de amostragens, aná-
lises laboratoriais ou a adoção de medidas emergenciais para con-
trole de efeitos ambientais, os custos em que incorrerem Instituto de 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá serão a ele 
reembolsados pelo empreendedor, independentemente da indenização 
dos custos de licenciamento.

CAPÍTULO VII
QUADRO DE CARGOS

Art. 32. Os desempenhos das funções de fiscalização e 
licenciamento serão exercidos pelo Instituto de Planejamento e De-
senvolvimento Sustentável de Araxá, através do seu quadro de cargos 
instituídos pela Lei Municipal de número 6.184/2012, acrescido dos 
seguintes cargos efetivos que ora são criados:

I - 3 (três) cargos de analista ambiental / biólogo;

II – 3 (três) cargos de analista ambiental / engenheiro am-
biental.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Terão eficácia no âmbito municipal as licenças 
concedidas pelo órgão ambiental estadual antes da publicação desta 
lei, passando as atividades a submeterem-se ao regramento municipal 
após expirada a validade. 

Art. 34. Os empreendimentos e atividades sujeitos ao 
licenciamento, nos termos desta lei, que estiverem operando sem a 
devida licença ambiental, deverão requerer a regularização Instituto 
de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, e deverão 
de imediato proceder a licença de operação corretiva. 

Art. 35. Os recursos administrativos serão regulados pelo 
disposto no Código de Postura Municipal. 

Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos pelo Chefe da 
Divisão de Meio Ambiente, mediante decisões fundamentadas e pre-
cedidas de parecer jurídico, no que couber, pela aplicação supletiva 
ou subsidiária da legislação estadual concernente ao licenciamento 
ambiental.

Art. 37. As despesas decorrentes da presente lei utiliza-
ção dotações próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 38. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.738   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 6.501 de 22 de 
outubro de 2013, incluindo o direito de preferência, a toda mu-
lher Vítima de Violência Doméstica, na matricula de seus filhos 
ou de criança cuja guarda definitiva ou provisória lhe caiba, nas 
creches e escolas municipais de Araxá /MG.  

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 - Altera o Art. 1º da Lei da Lei Municipal nº 6.501, 
de 22 de outubro de 2013, que terá a seguinte redação:

Art. 1º - Toda mulher vítima de violência doméstica e 
familiar, nos termos do art. 7º, inciso I a V, da Lei Federal nº 11.340, 
de 2016, terá direito de preferência na matrícula e na transferência 
escolar de seus filhos, ou de crianças cuja guarda definitiva ou provi-
sória lhe caiba, nas creches e nas escolas municipais de Araxá /MG.

Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.739   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Autoriza abertura de crédito suplementar

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 
suplementar a ficha orçamentária n.º 946 no valor de R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões).

Art. 2º - O valor de suplementação autorizada no artigo 
1.º desta lei será destinado a formalização de convênio com a Santa 
Casa de Misericórdia de Araxá visando a implantação da UTI Neona-
tal, e utilizará como fonte de recursos o superávit 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 7.740   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 3.983/2001, 
que instituiu o Código Tributário Municipal.

A Câmara Municipal de Araxá, com a Graça de Deus 
aprova e eu, Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei. 
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Art. 1º - Ficam alterados os artigos 98, 297, 298, 299 e 
300 da Lei Municipal n.º 3.983/2001, que instituiu o Código Tributá-
rio Municipal, que passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 98. As infrações às disposições deste capítulo serão 
punidas, sem prejuízo da exigência do imposto, com as seguintes pe-
nalidades: 

I. multa no valor de 6 UFPA, nos casos de exercício de 
atividade sem prévia inscrição no cadastro fiscal; 

II. multa no valor de 4 UFPA, nos casos de: 

a) recusa na exibição de livros ou documentos fiscais; 

b) sonegação de documentos para a apuração do preço 
do serviço ou da fixação de estimativa; 

c) embaraço à ação fiscal;

d) pelo não atendimento à intimação fiscal, e/ ou notifi-
cação fiscal. 

III. multa no valor de 3 UFPA, nos casos de:

a) omissão ou falsidade na declaração de dados; 

b) emissão de nota fiscal não autorizada, por nota fiscal; 

c) emissão de nota fiscal que não reflita o preço do servi-
ço, por nota fiscal; 

d) prestação de serviços sem a emissão da respectiva nota 
fiscal, por serviço;

IV. multa no valor de 2,5 UFPA, nos casos de: 

a) falta de livros fiscais ou de sua autenticação, por livro; 

b) falta de escrituração do imposto devido; 

c) dados incorretos na escrita fiscal ou nos documentos 
fiscais; 

d) falta do número de inscrição no cadastro de atividades 
econômicas em documentos fiscais; 

e) falta de notas fiscais ou outros documentos exigidos 
pela Administração; 

f) falta ou erro na declaração de dados; 

g) retirada, do estabelecimento ou do domicílio do pres-
tador, de livros ou documentos fiscais, exceto nos casos previstos no 
parágrafo 3º do artigo 73

V. multa no valor de 2 UFPA, nos casos de não comunica-
ção, até o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ocorrência, 
de venda ou transferência de estabelecimento, encerramento ou mu-
dança de ramo de atividade, mudança de local do estabelecimento ou 
de sua área e de quaisquer outras alterações de interesse do Fisco; 

VI. multa no valor de 2 UFPA, por documento impres-
so, no caso de estabelecimento gráfico que emitir nota ou documento 
fiscal sem a devida autorização, respondendo solidariamente pelo 
mesmo o beneficiário quando a gráfica estiver estabelecida fora do 
Município; 

VII. multa de importância igual a 200% (duzentos por 

cento) do valor do imposto atualizado monetariamente nos casos de: 

a) falta de recolhimento do imposto retido na fonte; 

b) adulteração de documentos fiscais com a finalidade de 
sonegação;

VIII. multa de importância igual a 100% (cem por cento) 
sobre o valor do imposto atualizado monetariamente nos casos de: 

a) falta de recolhimento do imposto, apurado por meio 
de ação fiscal; 

b) recolhimento do imposto em importância menor do que 
a efetivamente devida, apurado por meio de ação fiscal; 

c) não-retenção do imposto devido.

Art. 297. A prova de quitação ou inexistência de débitos 
dos tributos municipais será feita, quando exigível, por Certidão Ne-
gativa de Débito - CND, expedida à vista de requerimento do interes-
sado, que contenha todas as informações necessárias à identificação 
de sua pessoa, domicílio tributário, ramo de negócio ou atividade, 
localização e caracterização do imóvel, inscrição no Cadastro Fis-
cal, quando for o caso.

§ 1º A certidão negativa, será expedida por contribuinte, 
e abrangerá a consulta a todos os registros cadastrais.  

§ 2º A certidão negativa será expedida eletronicamente 
ou nos termos em que tenha sido requerida, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias da entrada do requerimento no órgão competente.

§ 3º Havendo débito em aberto, a certidão negativa será 
indeferida, sendo emitida como certidão positiva de débitos – CPD.

§ 4º Será fornecida ao sujeito passivo certidão positiva de 
débito com efeito de negativa – CPD/EN, que terá os mesmos efeitos 
da CND, nas seguintes hipóteses:

I - existência de débitos não vencidos;

II - existência de débitos em curso de cobrança executiva 
garantida por penhora;

III - existência de débitos em curso de cobrança adminis-
trativa garantida por arrolamento de bens;

IV - existência de débitos cuja exigibilidade esteja sus-
pensa em virtude de uma das medidas previstas no art.65 desta Lei.

Art. 298. A certidão negativa expedida com dolo ou frau-
de que contenha erro contra a Fazenda Municipal, responsabiliza 
pessoalmente o funcionário que a expedir pelo pagamento do crédito 
tributário e juros de mora acrescidos.

§ 1º O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade 
civil, criminal ou administrativa que couber e é extensiva a todos que 
tenham colaborado, por ação ou omissão, no erro contra a Fazenda 
Municipal.

§ 2º A expedição de certidão negativa com erro, nos casos 
em que o contribuinte é devedor de créditos tributários, não elide a 
responsabilidade deste, devendo a Administração Tributária anular o 
documento e cobrar imediatamente o crédito correspondente.

Art. 299. A expedição de certidão negativa não impede a 
cobrança de débito anterior, posteriormente apurado.
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Parágrafo único. A regra do caput não atinge o adqui-
rente de imóveis quando conste do título de transferência à certidão 
negativa de débitos, permanecendo, neste caso, apenas a responsabi-
lidade do alienante.

Art. 300. O prazo de validade da certidão é de 90 (noven-
ta) dias a contar da data de sua emissão.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.741   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Município de Araxá a doar com encargos 
área industrial e conceder estímulos à empresa DESAER DE-
SENVOLVIMENTO AERONÁUTICO LTDA, e dá outras pro-
vidências.

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

Art. 1º - Em decorrência da Chamada Pública SEDETI n. 
001/2021, na forma da Lei Municipal nº 7.143/2017, considerando a 
exclusividade da proposta, fica o Município de Araxá autorizado a doar 
com encargos, para a empresa DESAER DESENVOLVIMENTO 
AERONÁUTICO LTDA., inscrita no CNPJ nº 24.967.459/0001-
27, área industrial de 277.870,50 m² (duzentos e setenta e sete mil 
oitocentos e setenta virgula cinquenta metros quadrados) situada na 
Fazenda Sesmaria do Barreiro, com a seguinte descrição: 

I. UM IMÓVEL URBANO, situado nesta cidade de Ara-
xá, na Fazenda “Sesmaria do Barreiro”, lugares denominados “Caeti-
tu”, “Jatobá” e “Chácara do Córrego Grande”, denominada “GLEBA 
B”, dentro da seguinte descrição: “Inicia-se a descrição da proprieda-
de no canto de uma cerca, junto à portaria da pedreira Max Neumann, 
onde divide com terrenos do Patrimônio Público e de Max Neumann, 
os limites desenvolvem-se por uma cerca com rumo de 01º48’00” NE 
e distância de 70,50 metros, continua pela cerca rumo de 11º42’00” 
NE e distância de 94,50 metros, segue por mais 199,50 metros e como 
rumo de 42º18’00” NE e prossegue com o rumo de 27º27’00” NE e na 
distância de 434,00 metros, onde cruza um valo terminando aqui a di-
visa com terrenos de propriedade Max Neumann e que teve início no 
canto da cerca onde se iniciou esta descrição; a divisão desenvolve-
-se agora pelo valo, com os rumos de 69º36’00” NW, 73º48’00” SW, 
83º42’00 NW e 29º49’48 NW, nas distâncias respectivas de 101,00 
metros, 157,00 metros, 245,00 metros, e 226,20 metros, dividindo 
sempre e até aqui com terrenos de sucessores de Agenor Lemos, a di-
visa abandona o valo, dobra à esquerda com rumo de 29º00’00 SW e 
na distância de 248,40 metros até cruzar a cerca do aeroporto, dividin-
do com terrenos de propriedade de Cássio Lemos e sucessores, inflete 
novamente à esquerda com rumo de 29º34’14” SE, acompanhando 
a cerca do aeroporto em 770,08 metros, passando a dividir com os 
terrenos sob a posse do Ministério da Aeronáutica e finalmente dobra 
à esquerda, na distância de 21,80 metros, até o ponto inicial desta cria-
ção, dividindo com terrenos de propriedade do Patrimônio Público, 
fechando-se assim o perímetro do terreno com um comprimento total 
de 2567,98 metros, abrangendo uma área aproximada de 277.870,50 
metros quadrados; imóvel matriculado no Registro de Imóveis da 
Comarca de Araxá/MG sob o n.º 31.269, livro 2.

II. o imóvel foi avaliado em R$ 8.442.376,25 (oito mi-
lhões quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais 
e vinte e cinco centavos).

§ 1º - A presente concessão de estímulos econômicos e 
incentivos fiscais na esfera do município, tem por objetivo viabilizar 
à empresa donatária a construção de sua unidade industrial.

§ 2º. Fica autorizada a donatária a transferir o imóvel 
acima descrito à empresa DESAER DESENVOLVIMENTO AERO-
NÁUTICO LTDA, que poderá ser constituída para operar a planta 
que será ali instalada, devendo em todo caso, matriz ou filial, assumir 
e cumprir todos os prazos e encargos constantes da presente lei sob 
pena de reversão da doação, sem que sejam devidas quaisquer indeni-
zações pelo município doador.

Art. 2º - Fica o Município de Araxá, com base na Lei nº 
7.143/2017, autorizado, ainda, a conceder isenção do recolhimento 
do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano da área ora doada, 
bem como, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS-
QN – conforme limites estabelecidos pelo § 1.º do artigo 8º-A, da Lei 
Complementar n.º 116/2013, pelo prazo de 10 (dez) anos a partir da 
assinatura do Contrato de Concessão dos Incentivos.

Art. 3° - A empresa donatária, compromete-se a cumprir, 
o Projeto de Instalação do Empreendimento, decorrente do processo 
de Chamada Pública SEDETI n. 001/2021, o qual passa a fazer parte 
desta Lei, com seguintes encargos assumidos:

I - instalar uma unidade industrial na área doada mediante 
o cumprimento dos Cronogramas de Investimento e de Obras;

II - dar início às obras em no máximo 180 (cento e oiten-
ta) dias após a assinatura do Contrato e/ou se for o caso, do Licencia-
mento Ambiental emitido por órgão competente;

III - o projeto das instalações deve obedecer aos requisi-
tos do Código de Obras Municipal, bem como a legislação ambiental 
vigente;

IV - após o início das atividades do empreendimento, cujo 
prazo máximo é de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da efe-
tiva doação do imóvel e prorrogável em situação de atraso decorrente 
de situações alheias a vontade da empresa, mediante comprovação no 
processo, não interromper as atividades pelo período de 10 (dez) anos 
sob pena de reversão da propriedade;

V - utilizar-se preferencialmente de fornecedores e presta-
dores de serviços, inclusive de construção civil, sediados no municí-
pio de Araxá e/ou, subsidiariamente, estabelecidos em Minas Gerais, 
desde que atendam aos requisitos de qualificação técnica, preços e 
condições de fornecimento ou prestação de serviços exigidos pela 
empresa;

VI - gerar 710 (setecentos e dez) novos empregos diretos, 
de acordo com o cronograma de geração de empregos;

VII - contratar e manter, em seu quadro de funcionários, 
um percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), dentre pessoas 
com residência e/ou domicílio em Araxá;

VIII - utilizar-se, prioritariamente, para o preenchimento 
dos postos de trabalho retromencionados, mão de obra do Município, 
contemplados através do SINE Araxá, ficando a empresa obrigada a 
enviar relação dos contratados a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas;

IX – investir no mínimo R$ 500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais) no novo empreendimento, de acordo com o crono-
grama nível de investimentos, inserido no projeto de instalação;

X - gerar o faturamento previsto para o novo empreendi-
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empreendimento, de acordo com o cronograma nível de faturamento, 
inserido no projeto de instalação;

XI - ser um empreendimento de base tecnológica com o 
uso de equipamentos, produtos, insumos e de capital intelectual;

XII - ser uma empresa que atrai fornecedores para a ci-
dade de Araxá;

XIII - ser um empreendimento que atrai empresas consu-
midoras da sua produção para a cidade de Araxá; 

XIV - ser um empreendimento consumidor de matéria-
-prima ou produtos de empresas da região com agregação nas mes-
mas;

Parágrafo único. Atendidos todos os encargos e prazos 
acima estabelecidos, fica cessada a possibilidade de reversão da pro-
priedade.

Art. 5° - A doação com encargos, a que se refere o arti-
go 1º desta Lei deve ser aperfeiçoada mediante o CONTRATO DE 
CONCESSÃO DOS INCENTIVOS PREVISTOS NA LEI N° 
7.143/2017 - PROGRAMA DE INCENTIVO À INSTALAÇÃO E 
EXPANSÃO DE EMPRESAS (PROEMP), veiculado por compe-
tente instrumento público, onde constará sob pena de nulidade que a 
área industrial, ora doada com encargo, reverterá ao Patrimônio Públi-
co Municipal se a donatária não obedecer aos prazos e aos requisitos 
e encargos dispostos nesta Lei; na Lei nº 7.143/2017 e no Projeto de 
Instalação do Empreendimento, inserido no processo de Chamada Pú-
blica SEDETI n.º 001/2021.

§ 1º - Todos os gastos decorrentes dos procedimentos le-
gais para efetivação da presente doação correm por conta e responsa-
bilidade do Município.

§ 2º - A donatária se compromete a manter a área limpa 
e cercada, em conformidade com a legislação municipal, sob pena de 
retrocessão.

Art. 6º - A donatária deve destinar a área industrial, exclu-
sivamente para os fins estabelecidos nesta Lei e no Projeto de Insta-
lação do Empreendimento, sob pena de retrocessão ao Município, na 
hipótese de desvio de finalidade.

Art. 7º - Esta Lei pode ser regulamentada por Decreto do 
Poder Executivo, no que couber.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, constante do 
orçamento vigente, suplementada se necessária.

Art. 9º - A concessão de estímulos econômicos e incen-
tivos fiscais na esfera do município, descritos na presente Lei, são 
oriundos da Lei nº 7.143/2017 e auferidos através do processo de Cha-
mada Pública SEDETI n.º 001/2020.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.742   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a substituição de sirenes e alarmes utili-

zados como sinalizadores de início e término de aulas, de provas 
e de período de recreio nos estabelecimentos das redes pública e 
privada de ensino no Município, conforme especifica.

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

Art. 1º. As sirenes e alarmes utilizados como sinalizado-
res de início e término de aulas, de provas e de período de recreio nos 
estabelecimentos das redes pública e privada de ensino do Município 
deverão, gradativamente, serem substituídos por sinaleiros musicais, 
de acordo com a necessidade de reposição do equipamento.  

Art. 2º. Os novos estabelecimentos de ensino deverão 
possuir o equipamento de que trata esta Lei.

Art. 3°. Os sinaleiros musicais previstos nesta Lei visam 
à proteção das crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Art. 4º. Normas complementares serão objeto de decreto 
regulamentador.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.743   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento 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 fir-
mar Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segu-
rança 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$ 175.011,51 (cento e setenta e cinco mil, onze reais e cin-
quenta e um centavos), como forma de apoiar a realização do projeto 
“Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar”.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-
te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a dotação orçamentária número 04.122.0001.2.0201.33.50.41 – 
Contribuições, Ficha n.º 1385.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.744   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de 
Araxá - AMPARA.

A CÂMARA 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 firmar Ter-
mo de Fomento com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer 
de Araxá – AMPARA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.566.636/0001-75, 
no sentido de conceder-lhe contribuição no valor de R$ 22.100,00 
(vinte e dois mil e cem reais).

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-
te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a ficha número 488, 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 7.745   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento com o Serviço de Obras Sociais - SOS.

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 Serviço de Obras Sociais - SOS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 16.909.202/0001-90, no sentido de conceder-lhe 
subvenção social no valor de R$ 249.703,00 (duzentos e quarenta e 
nove mil e setecentos e três reais), para fins de custeio e manutenção 
de suas atividades.

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-
te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a ficha número 1.210. 

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

LEI Nº 7.746   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de 
Araxá - AMPARA.

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 fir-
mar Termo de Fomento com a Associação de Amparo às Pessoas 
com Câncer de Araxá – AMPARA, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.566.636/0001-75, no sentido de conceder-lhe subvenção social no 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-
te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a ficha número 1210, 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 7.747   -   DE 16 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fo-
mento com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de 
Araxá - AMPARA.

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 fir-
mar Termo de Fomento com a Associação de Amparo às Pes-
soas com Câncer de Araxá – AMPARA, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.566.636/0001-75, no sentido de conceder-lhe subvenção social no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presen-
te Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente 
sob a ficha número 1210, 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Remarcação de Licitação
Concorrência 03.002/2022
Processo: 22. 
Objeto: Concessão onerosa de uso para exploração 

comercial e administração, de lanchonete e academia no espaço 
público dentro do parque do Cristo no Município de Araxá-MG, 
conforme especificações e descrições técnicas constantes deste edi-
tal. 

O Município de Araxá, comunica aos interessados que em 
virtude de não ter sido classificada deserta, fica designada nova data 
de abertura e entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta 
comercial para o dia 25/04/22 ás 09h00min e abertura dos mesmos 
ás 09h15min. Edital disponível: 18/03/2022. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

17/03/2022.

SETOR DE LICITAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 09.042/2022
Processo 55/2022.  

O Município torna público a contratação de empresa es-
pecializada em locação de palco, camarote, arquibancada, sistema de 
sonorização e iluminação, tendas, gradis, fechamento de portaria e 
estandes para atender as atividades e eventos desenvolvidos por diver-
sas secretarias do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propos-
tas 18/03/2022 à partir das 08:00 horas até 31/03/2022 às 08:30 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de pre-
ços dia 31/03/2022 às 08:35 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 18/03/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

15/03/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 09.043/2022
Processo 56/2022.  

O Município torna público o registro de preços para aqui-
sição de leites especiais, suplementos alimentares e ou dietas enterais, 
para serem utilizados nos atendimentos aos pacientes Usuários do 
SUS de mandados judiciais e processos administrativos através da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propos-
tas 18/03/2022 à partir das 08:00 horas até 31/03/2022 às 09:00 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de pre-
ços dia 31/03/2022 às 09:05 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 18/03/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

15/03/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 09.045/2022
Processo 59/2022

O Município torna público aquisição de cassetes para 
realização de testes pela metodologia de imunofluorescência do tipo 
Point Of Care (POC), dos exames troponina i, CKMB, mioglobina, 
NT- PROBNP, D-dímero, PCR, B-HCG e cartões de testes para deter-
minação da gasometria arterial e venosa com seus respectivos apare-
lhos em comodato, para ser utilizado na realização de exames de ur-
gência e emergência nos atendimentos de pacientes usuários SUS na 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas. Acolhimento das propostas 
18/03/2022 à partir das 08:00 horas até 31/03/2022 às 14:00 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de pre-
ços dia 31/03/2022 às 14:05 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 18/03/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

17/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.044/2022. 
Processo 57/2022.  

O Município torna público contratação de empresa para 
fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado, bombea-
do, auto adensável, com FCK de 30 mpa com brita nº 01, resistência 
28 dias, transportado em caminhão betoneira para aplicação em cons-
truções e manutenções de pontes e mata-burros, através da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Pecuária de Araxá/MG. Acolhimento das 
propostas 18/03/2022 à partir das 08:00 horas até 01/04/2022 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de dis-
puta de preços dia 01/04/2022 às 09:05 horas. Local: www.licitanet.
com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horá-
rio de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.
br e www.araxa.mg.gov.br no dia 18/03/2022. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

01/04/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.040/2022. 
Processo 53/2022.  

O Município de Araxá torna público a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de peças e prestação de 
serviços de mão de obra mecânica/retífica do motor do veículo Fiat 
Toro Freedom 2.0 diesel 16v ano 2017, placa PZZ-8251, que atende 
Programa Saúde da Família – PSF rural, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Acolhimento 
das propostas 18/03/2022 à partir das 08:00 horas até 04/04/2022 às 
09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de 
disputa de preços dia 04/04/2022 às 09:05 horas. Local: www.licita-
net.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horá-
rio de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.
br e www.araxa.mg.gov.br no dia 18/03/2022. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

14/03/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 09.041/2022
Processo 54/2022.  

O Município de Araxá torna público a aquisição de rea-
gentes e tubos coletores para realização de exames laboratoriais em 
atendimento a demanda do Laboratório Municipal, através da Secre-
taria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 
18/03/2022 à partir das 08:00 horas até 04/04/2022 às 09:00 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de pre-
ços dia 04/04/2022 às 09:05 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 18/03/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 

Rubens Magela Silva
Prefeito Municipal

14/03/2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Pregão Eletrônico 09.022/2022
Processo 32/2022
Contrato: 59/2022. 
Extrato de Contrato. 

O Município de Araxá e WN Locações e Serviços EIRE-
LI, valor global: R$ 670.000,00, firmam a contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de mate-
rial e mão de obra para reforma do Terminal de Passageiros do Aero-
porto Romeu Zema no Município de Araxá-MG. Prazo de vigência: 
10/12/2022, prazo de execução: 10/09/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

10/03/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo
Dispensa de Licitação 04.002/2019
Processo: 31/2019
Contrato: 90/2019

O Município de Araxá e João Ferreira, firmam adita-
mento ao contrato celebrado 18/03/2019, com prazo de vigência em 
18/03/2023, reajustando o valor mensal e consequente alteração do 
valor contratado. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

09/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Ata de Registro de Preços nº 02/2021
Pregão Eletrônico 09.107/2022
Processo 136/2021
Extrato de Contrato

O Município de Araxá e Exclusiva Distribuidora de me-
dicamentos LTDA; Loger Distribuidora de Medicamentos e Materiais 
Hospitalares Eireli EPP; Acácia Comércio de Medicamentos EIRELI; 
Agil Medicamentos LTDA; Tolesul Distribuidora de Medicamentos 
LTDA; Alessandro Rezende Santos & CIA LTDA EPP; Alfalagos 
LTDA; Biohosp Produtos Hospitalares S.A; MEDSI Distribuidora 
de Medicamentos LTDA; Proativa Hospitalar Eireli ME; Soma MG 
Produtos Hospitalar LTDA; Tidimar Comércio de Produtos Médicos 
Hospitalares, LTDA; Cirúrgica Paranavaí Eireli; Drogafonte LTDA; 
NSA Distribuidora de Medicamentos EIRELI; BH Farma Comércio 
LTDA; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA; MD Far-
ma Distribuidor Atacadista; Produtos Farmacêuticos Borges LTDA; 
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA; Sameh 
Soluções Hospitalares LTDA; firmam termo de apostilamento para in-
serir as fontes de recurso 01.0059 e 02.0059 ao processo em epígrafe. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

10/12/2021. 

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

Convocação Inscr. Nome CPF / R.G. Cargo Classificação 
Final

68ª Convocacao 1002 CRISTIANE ANDION DE SOUZA   15404370  AGENTE PROM. HUMANA III - ASSISTENTE SOCIAL 17
68ª Convocacao 4555 RENATA SCHENNIGER PINHEIRO CHAGAS    8149650  AGENTE PROM. HUMANA III - ASSISTENTE SOCIAL 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016                                      
68ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016

O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 30/03/2022.

NA FORMA DO ITEM 10.2 DO EDITAL, O CANDIDATO SERÁ INTIMADO, TAMBÉM, POR VIA POSTAL.

PORTARIA Nº 12, DE 02 DE MARÇO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENA-
DOR DE CONSÓRCIO PARA OCUPAR CARGO DE PROVI-
MENTO EM COMISSÃO, DO CONSÓRCIO INTERMUNICI-

PAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ.

A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
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tatuto do CIMPLA, 

RESOLVE:
  
Art. 1º - Nomear ROSIANA DE OLIVEIRA LOPES 

BAPTISTA, inscrita no CPF sob n° 213.258.878-38, para ocupar car-
go de provimento em comissão de Coordenadora de Consórcio do 
CIMPLA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos a partir de 02 de março de 2022.

Art. 3º  - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Araxá (MG), 02 de março de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA

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

PORTARIA N° 13, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO DIRETOR 
EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI-
FINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribui-
ções estatutárias e legais, 

RESOLVE:

Art. 1° - Fica exonerado do cargo de Diretor Executivo 
do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Ara-
xá (CIMPLA), o Sr. João Natal Bernardes, inscrito no CPF sob n° 
307.022.246-34.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos a partir de 11 de março de 2022.

Art. 3° - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Araxá (MG), 11 de março de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA

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

PORTARIA Nº 14, DE 11 DE MARÇO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE COORDE-
NADORA DE CONSÓRCIO PARA O EXERCICIO DAS FUN-
ÇÕES DE DIRETORA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO IN-
TERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE 
ARAXÁ.

A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto do CIMPLA, 

RESOLVE:
  
Art. 1º - Designar a Coordenadora de Consórcio, SRA. 

ROSIANA DE OLIVEIRA LOPES BAPTISTA, inscrita no CPF 
sob n° 213.258.878-38, para o exercício das atribuições e funções do 
cargo de Diretor(a) Executivo(a) do CIMPLA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos a partir de 14 de março de 2022.

Art. 3º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 11 de março de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA
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