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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
04/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Remarcação de Licitação.
Pregão Presencial 08.053/2022.
Processo: 70/2022.
O Município de Araxá, comunica aos interessados que em
virtude de ter sido classificado deserta, fica designada nova data de
acolhimento das propostas dia 06/05/2022 à partir das 08:00 horas
até 20/05/2022 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e
Início da sessão de disputa de preços dia 20/05/2022 às 08:35 horas,
para aquisição de soluções parenterais de grande volume para abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24 horas)
no atendimento à população usuária do SUS do Município de Araxá/MG, através da Secretaria Municipal de Saúde. Edital disponível:
06/05/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
04/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.072/2022.
Processo 100/2022.

SETOR DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.071/2022.
Processo 099/2022.
O Município torna público a aquisição de material gráfico, bonés e sacolas em material TNT (lixocar) para atender a Secretaria Municipal de Segurança Pública, nas campanhas do trânsito
do ano de 2022. Acolhimento das propostas 06/05/2022 a partir das
08:00 horas até 19/05/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de

O Município torna público a aquisição de camisetas para
atender a Secretaria Municipal de Segurança Pública nas Campanhas
de Educação no Trânsito no ano de 2022. Acolhimento das propostas
06/05/2022 a partir das 08:00 horas até 20/05/2022 às 14:00 horas;
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 20/05/2022 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 06/05/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
04/05/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação.
Inexigibilidade por Credenciamento 12.002/2022.
Processo 92/2022.
O Município torna público credenciamento para a contratação de profissional habilitado (corretor de imóveis), pessoa física
ou jurídica, para elaborar parecer técnico de avaliação mercadológica
para estimar o valor, de possíveis demandas que possam surgir, referente a locação mensal de imóvel, desapropriação de imóvel e para
cessão onerosa de uso pela Prefeitura Municipal de Araxá. Os interessados poderão realizar o credenciamento a partir da data de disponibilização do Edital, dia 06/05/2022 às 09:00 horas. Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Setor
de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva,
Prefeito Municipal
03/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.070/2022.
Processo 095/2022.
O Município torna público a aquisição de pneus e materiais de consumo para a manutenção da frota da linha leve e pesada
que atende a Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Acolhimento das
propostas 09/05/2022 a partir das 08:00 horas até 23/05/2022 às 08:30
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 23/05/2022 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 09/05/2022. Setor de Licitações:
0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
04/05/2022.
---------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação.
Inexigibilidade por Credenciamento 12.003/2022.
Processo 97/2022.
O Município torna público credenciamento de instituições
financeiras, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para prestação
de serviços de concessão de empréstimos, mediante consignação em
folha de pagamentos, aos servidores municipais efetivos (ativos), nomeados ou agentes políticos e aposentados da Prefeitura Municipal
de Araxá (MG). Os interessados poderão realizar o credenciamento a
partir da data de disponibilização do Edital, dia 06/05/2022 às 09:00
horas. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva,
Prefeito Municipal
04/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Concorrência 03.003/2022.

QUINTA, 05 DE MAIO DE 2022

Objeto: Concessão dos incentivos à instalação e expansão
de empresas (PROEMP), no distrito industrial, com a finalidade de estimular a geração de emprego e renda no município de Araxá/MG, de
acordo com a lei municipal nº 7.143/2017. Comunica aos interessados
que a abertura dos envelopes no Processo Licitatório na modalidade
Concorrência, fica designado para o dia 21/06/2022 às 09:00 horas.
Demais informações pelo telefone 3691-7145, 3662-2506. Araxá-MG, 06/05/2022.
Rodolfo Bernardes de Ávila Lemos
Presidente da CPL.
-----------------------------------------------------------------------------------

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 7.783 - DE 22 DE ABRIL DE 2022
Institui o Plano Municipal de Gestão de Resíduos de
Construção Civil no Município de Araxá e dá outras providencias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1º. Esta Lei institui a Gestão Sustentável de Resíduos
da Construção Civil no Município de Araxá, dispondo sobre seus
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão de resíduos de construção civil, às responsabilidades
dos geradores e os instrumentos econômicos aplicáveis.
Art. 2º. Os resíduos da construção civil gerados no Município de Araxá, devem obrigatoriamente serem destinados à áreas
devidamente autorizadas e licenciadas, visando à triagem, reutilização, reciclagem, preservação ou destinação mais adequada, conforme
determina a legislação federal e estadual específica.
Parágrafo único - Independente do tamanho da obra ou
reforma a ser realizada pelo Município, este ficará isento da apresentação do PGRCCS, bem como do recolhimento das taxas para
depósito do material junto às empresas Receptoras dos Resíduos da
Construção Civil na municipalidade.
CAPÍTULO II
DEFINIÇÕES GERAIS
Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - Resíduos da Construção Civil (RCC): resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de
obras, que deverão ser classificados, conforme o disposto na Resolução do CONAMA nº 307 e suas alterações;
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II - Geradores de resíduos da Construção Civil: pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietários ou responsáveis por obras de construção civil ou empreendimento com movimento de terra, que produzam resíduos de construção civil;

para construção, sem o qual não será emitido.

III - Transportadores de Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, encarregadas da
coleta e do transporte remunerado dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação final, cadastrados regularmente na
SETTRANS e no IPDSA;

I - Caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar
os tipos de resíduos e quantificá-los;

IV - Equipamentos de Coleta de Resíduos da Construção
Civil: dispositivos utilizados para a coleta e posterior transporte de
resíduos, tais como caçambas metálicas estacionárias, caçambas basculantes instaladas em veículos autopropelidos, carrocerias para carga
seca e outros, incluídos os equipamentos utilizados no transporte do
resultado de movimentação de terra, freteiros e carroceiros;
V - Receptores de Resíduos da Construção Civil: pessoas
jurídicas, públicas ou privadas, operadoras de empreendimentos, cuja
função seja o manejo adequado de resíduos da construção civil em
ponto de entrega, área de triagem, áreas de reciclagem e aterros, entre
outras;
VI - Controle de Transporte de Resíduos (CTR): documento emitido pelo transportador de resíduos que fornece informações sobre o gerador, a origem, quantidade e descrição dos resíduos
e seu destino, conforme especificações das normas brasileiras pertinentes ao assunto;
VII - Área de Beneficiamento de Resíduos de Construção
Civil: estabelecimento de natureza pública ou privada, destinado ao
recebimento e transformação de resíduos de construção civil designados como classe “A”, devidamente triados, para produção de agregados reciclados conforme especificações da norma brasileira vigente.
CAPÍTULO III
Art. 4º. Para construções, demolições e/ou reformas com
área até 60m² (sessenta metros quadrados), quando da solicitação
do respectivo alvará ou licença não é necessário a comprovação de
contratação de empresa especializada em Resíduos das Construções
Civis.
§1º. O Departamento de Serviços Urbanos realizará o serviço de coleta, transporte e depósito dos resíduos da construção civil
para as obras com área até 60m² (sessenta metros quadrados), sendo
que o proprietário ou possuidor do imóvel deverá descartar o resíduo
da construção civil em frente obra de forma que não obstrua a sarjeta,
mantendo uma distância de 30 (trinta) centímetros da guia.
§2º. Quando as construções, demolições e/ou reformas forem superiores a 60 m² (sessenta metros quadrados) até 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), será necessário a comprovação de
contratação de empresa especializada em Resíduos das Construções
Civis, quando da solicitação do respectivo alvará ou licença.
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Art. 5°. Para construções, demolições e/ou reformas
iguais ou maiores que 150m² (cento e cinquenta metros quadrados),
quando da solicitação do respectivo alvará ou licença é necessária a
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos das Construções Civis (PGRCCS).
Parágrafo único. O PGRCCS deverá ser protocolado e
aprovado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, concomitantemente com o alvará ou licença

Art. 6º. O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá contemplar:

II – Forma de acondicionamento: o gerador deve garantir
o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte,
assegurando em todos os casos que seja possível, as condições de
reutilização e de reciclagem;
III – Cópia da contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final dos
resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos,
IV- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s)
responsável(eis) pela elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
Art. 7º. Para obtenção do habite-se, necessário se faz por
parte do requerente a apresentação de Manifesto Final de Recebimento dos Resíduos da Construção Civil em local licenciado e autorizado
para o recebimento.
Parágrafo único. Ao requerente que não apresentar Manifesto Final de Recebimento dos Resíduos da Construção, em local
licenciado e autorizado, aplica-se multa de:
I- 10 UFPA, nas construções, demolições e/ou reformas
inferiores a 150m² (cento e cinquenta metros quadrados);
II- 25 UFPA, nas construções, demolições e/ou reformas
entre 150m² (cento e cinquenta metros quadrados) e 250m² (duzentos
e cinquenta metros quadrados);
III- 50 UFPA, nas construções, demolições e/ou reformas
maiores que 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).
Art. 8º. Após o término da reforma possui o requerente
o no prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do Certificado de
Destinação Final de Resíduos, sob pena de multa de 10 UFPA, sem
prejuízo na incidência da Lei Municipal nº3.567 de 1999.
CAPÍTULO IV
DA RESPONSABILIDADE PELOS RESIDUOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
Art. 9º. São responsáveis pela gestão de resíduos da
construção civil:
I - os geradores de Resíduos da Construção Civil pessoas
físicas e jurídicas, pelos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições, bem como por aqueles resultantes dos
serviços preliminares de remoção da vegetação e escavação de solos;
II - os transportadores de Resíduos da Construção Civil,
no exercício de suas respectivas atividades;
III - os gestores das áreas de triagem e destinação final.
CAPÍTULO V
DOS TRANSPORTADORES DE RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
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Art. 10. Os geradores de resíduos de construção civil,
obedecido a legislação vigente, podem transportar seus próprios resíduos, devendo comprovar a correta destinação dos mesmos, sob pena
de multa.
Art. 11. Caso os geradores optem pela contratação de serviços de remoção, ficam obrigados a utilizar exclusivamente transportadores, incluído freteiros e carroceiros, devidamente licenciados
pelos órgãos ambientais competentes.
Parágrafo único. Os transportadores licenciados deverão
fornecer comprovante de correta destinação dos resíduos e documento com orientação aos geradores.

QUINTA, 05 DE MAIO DE 2022

Art. 16. Os geradores de Resíduos da Construção Civil
devem ser fiscalizados e responsabilizados, por toda e qualquer infração cometida durante os processos de triagem, armazenamento,
transporte e destinação final, pelo uso incorreto dos equipamentos
disponibilizados no manejo dos resíduos gerados.
Art. 17. Cabem aos órgãos de fiscalização, notadamente
afetos à SETTRANS e IPDSA fiscalizarem o cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei, bem como em outras normas correlatas e
a aplicação de sanções por eventual descumprimento.
Art. 18. No cumprimento da fiscalização, os agentes de
fiscalização pública do município devem:

Art. 12. Os transportadores de resíduos da construção civil devem estar cadastrados nos termos do art.10 e possuir alvará para
o funcionamento em conformidade com a legislação municipal.

I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e
receptores de Resíduos da Construção Civil quanto às normas vigentes;

§1º. Deverá ser respeitado o limite de volume de caçambas
conforme especificação do fabricante da mesma, sendo proibida a extensão de altura da caçamba por dispositivos metálicos ou não.

II - fiscalizar os veículos cadastrados para o transporte,
os equipamentos a condicionadores de resíduos e o material transportado;

§2º. As caçambas deverão contar com dispositivo de
cobertura de carga para seu transporte.

III - expedir notificações, autos de infração, de retenção
e de apreensão; e enviar, aos órgãos competentes os autos que não
tenham sido pagos, para fins de inscrição na Dívida Ativa.

Art. 13. Fica proibido o trânsito de veículos transportadores, bem como o transporte de caçambas estacionárias, cheias ou
vazias, nos termos da Lei Municipal nº 3.567 de 1999.
Parágrafo único. O estacionamento de caçambas na via
pública não utilizada para coleta de resíduos, o transporte de resíduos
proibidos, o despejo de resíduos na via pública durante a carga ou
transporte, disposta na Lei Municipal nº 3.567 de 1999.
Art. 14. Os transportadores irregulares ou a utilização irregular das áreas de destinação e de equipamentos utilizados para o
descarte dos resíduos da construção civil e somente serão liberados,
após a devida regularização e pagamento das despesas de remoção e
multas devidas.
Parágrafo único. Para o transporte dos resíduos de que se
trata esta lei, necessária será a Expedição de Guia de Transporte, nos
termos da deliberação normativa de nº 232 do COPAM, pelos usuários do sistema MTR-MG, sem a qual, será considerado transporte
irregular e sujeira às cominações legais. São considerados usuários:
I. O gerador;
II. O transportador;
III. O armazenador temporário;
IV. O destinador
Art. 15. O depósito, armazenamento, transporte e descarte de resíduos em desconformidade com a legislação aplicável e com
a autorização expedida, implica nas sanções legais, cassação do alvará
e da autorização.

§1º. Quando da lavratura da notificação para a cessação da
irregularidade que já ocorreu ou que esteja acontecendo, a fiscalização
estabelecerá prazo para a regularização da situação pelo responsável.
§2º. O prazo máximo que poderá ser fixado pela
fiscalização na notificação, para a regularização da situação pelo
agente infrator, será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
em que a notificação tenha sido lavrada, variando de acordo com a
intensidade da infração.
§3º. Sendo desobedecida a ordem contida na notificação
ou desatendido o seu prazo, será lavrado o AI - Auto de Infração,
contra o infrator.
Art. 19. Aos infratores das disposições estabelecidas
nesta Lei e das normas dela decorrentes, serão aplicadas penalidades complementares, de acordo com a sua intensidade, nos seguintes
termos:
I - para as infrações de intensidade leve, será aplicada a
penalidade de embargo, que consistirá na paralisação imediata da atividade, fato ou situação considerada irregular;
II - para as infrações de intensidade média, será aplicada a
penalidade de apreensão de equipamentos, até a cessação do fato que
ocasionou o dano ou a lesão, pagamento da multa respectiva;
III - para as infrações de intensidade grave, será aplicada
a penalidade de interdição e multa;

§1º. Multa de 10 UFPA, sem prejuízo na incidência da Lei
Municipal nº3.567 de 1999.

IV - para as infrações de intensidade gravíssima, será
aplicada a penalidade de suspensão da licença de funcionamento da
atividade e respectivo alvará até a regularização e multa.

§2º. O infrator, após a liberação do veículo e/ou
equipamentos, nos termos do caput deste artigo, deverá comprovar,
perante a autoridade municipal administrativa competente, a correta
disposição final dos resíduos de construção civil.

Art. 20. Aos infratores das disposições estabelecidas nesta Lei e das normas dela decorrentes devem ser aplicadas sem prejuízo da incidência do Código de Posturas Municipal e da Lei Municipal
nº 3.567 de 1999 no que for compatível.

CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 21. Considera-se infração administrativa toda ação
ou omissão que viola as disposições estabelecidas nesta Lei, sendo
aplicado penalidade em dobro nos casos em que houver disposição de
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resíduos da construção civil e de demolição em locais inadequados,
tais como:

QUINTA, 05 DE MAIO DE 2022

o infrator responsável pelo pagamento das custas decorrentes com a
apreensão.

I - encostas;
II - corpos d’água;
III - lotes de terreno não edificados;
IV - passeios, vias e outras áreas públicas;
V - áreas não licenciadas;
VI - áreas protegidas por lei;
VII – Estradas rurais e vicinais do Município.

ção.

CAPÍTULO VII

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

DA APLICAÇÃO E JULGAMENTO
Art. 22. São considerados infratores:
I - o proprietário, o locatário, o síndico ou aquele que estiver, a qualquer título, na posse do imóvel;
II - o representante legal do proprietário do imóvel ou responsável técnico da obra, quando excederem o mandado ou quando
flagrante ilegalidade;

Art. 26. Está Lei será regulamenta através de decreto.
Art. 27. Está Lei entra em vigor na data de sua publicaRUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

LEI Nº 7.784 - DE 22 DE ABRIL DE 2022
Institui curso obrigatório de primeiros socorros aos
servidores das unidades de ensino público municipal.
A CÂMARA MUNIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa
do Vereador Odirley Henrique da Rocha – Dirley da Escolinha
- PROS, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

IV - a empresa transportadora contratada para o descarte;

Art. 1º Todas as unidades de ensino público municipal
devem disponibilizar aos seus servidores efetivos curso de primeiros
socorros, uma vez por ano, com, no mínimo, oito horas de duração,
cuja frequência é obrigatória aos servidores destinatários.

V - o proprietário, o operador ou o responsável técnico da
área para recepção de resíduos.

§ 1º Não haverá admissão de servidor com função específica de atendimento em primeiros socorros.

Art. 23. A multa imposta será calculada com base no valor do UFPA, vigente à época, e deve ser aplicada de acordo com a
infração cometida, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 2º Em todas as unidades de ensino público municipal
devem existir servidores treinados em primeiros socorros, em número
suficiente para atendimento durante os períodos de seu funcionamento.

dor;

III - o motorista e/ou proprietário do veículo transporta-

§1º. A quitação da multa, pelo infrator, não o exime do
cumprimento de outras obrigações legais nem o isenta da obrigação
de reparar os danos resultantes da infração detectada pela fiscalização.
§2º. As multas devem ser aplicadas cumulativamente
quando o infrator cometer simultaneamente, duas ou mais infrações.
§3º Considera-se reincidência o cometimento de nova
infração a esta Lei ou às normas dela decorrentes, dentro do prazo de
12 (doze) meses contados da ciência da aplicação da penalidade pela
infração anterior.
Art. 24. A competência para julgamento dos recursos será
definida nos seguintes termos:
a) Nas ocorrências que acontecerem durante o transporte,
nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei Municipal nº
3.567 de 1999, a competência é da SETTRANS;
b) Nos casos de descarte irregular, a competência será do
IPDSA, sem prejuízo das infrações ambientais afetas a este instituto.
Art. 25. A apreensão dos equipamentos dar-se-á quando
não cumprido o embargo ou não for sanada a irregularidade objeto do
auto de notificação, lavrando-se o termo próprio.
§1º. Sanada a irregularidade objeto de notificação, o
infrator pode requerer, via ofício, a liberação dos equipamentos
apreendidos.
§2º. Quando ocorrer remoção de equipamentos
apreendidos pelo poder público, além do requerimento via ofício, fica

Art. 2º Os cursos de que tratam esta Lei serão ministrados
preferencialmente pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros ou por
servidores municipais que estejam habilitados para tal função.
Parágrafo único. O Executivo Municipal poderá celebrar
termos de cooperação com entidades públicas para facilitar a implantação do treinamento de que trata esta Lei.
Art. 3º Cabe a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
providenciar a aplicação e execução desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.785 - DE 22 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Dirley da Escolinha - PROS, com a Graça de Deus
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Passa a denominar Rua JEOVÁ BORGES DA
CRUZ a atual Rua SETE, Loteamento Residencial Flor de Lótus,
nesta cidade.
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Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afixar placas denominativas em locais próprios.

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

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

Art. 1º - Fica alterada a redação do artigo 110 da Lei Municipal n.º 3.137/96, “Institui o Código de Edificações no Município
de Araxá, e dá outras providências”, passando a vigorar com a seguinte redação:

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.786 - DE 22 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa
do Vereador Luiz Carlos Bittencourt, com a Graça de Deus aprova e
eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Passa a denominar-se Elves Vítor de Souza, a
Rua JE 22 do Loteamento Jardim Esplêndido, nesta cidade.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afixar placas denominativas 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
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.787 - DE 22 DE ABRIL DE 2022
Altera a Lei Municipal nº 7.770, de 06 de março de
2022, a qual autoriza o Município de Araxá a celebrar Termo de
Fomento junto à ANDAIÁ Associação de Desenvolvimento e Intercâmbio Cultural Indígena da Região de Araxá.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 7.770, de 06 de
março de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar
Termo de Fomento com a Andaiá Associação de Desenvolvimento e
Intercâmbio Cultural Indígena da Região de Araxá, inscrita no CNPJ
sob o nº 08.745.277/0001-55, no sentido de conceder-lhe contribuição no valor de R$ 49.976,00 (quarenta e nove mil e setecentos e
setenta e seis reais), para fins de custeio e manutenção de suas atividades, em especial o desenvolvimento da cultura local”.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 06 de março de 2022.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.788 - DE 04 DE MAIO DE 2022
Altera e acresce dispositivos à Lei Municipal N.º
3.137/96 que “Institui o Código de Edificações no Município de
Araxá, e dá outras providências”

“Art. 110 – Os elementos que integrarão os processos de
aprovação de projetos arquitetônicos, pelo órgão competente da Prefeitura, serão:
do projeto;

I. Requerimento assinado pelo interessado e pelo autor

II. Informações básicas fornecidas pela Prefeitura;
III. Comprovante de inscrição do profissional responsável
pelo projeto da Prefeitura;
IV. Comprovante de pagamento de taxas relativas ao processo de aprovação;
V. Projeto arquitetônico, apresentado de acordo com as
disposições da presente lei, acompanhado de memorial descritivo
suscinto;
VI. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construções
Civis e ART, para construções, demolições e/ou reformas iguais ou
maiores que 200m²;
VII. Comprovante de contratação de empresa especializada em Resíduos da Construção Civil para construções, demolições
e/ou reformas inferiores a 200m²”.
Art. 2º - Fica acrescido o § 3.º ao artigo 118 da Lei Municipal n.º 3.137/96, “Institui o Código de Edificações no Município de
Araxá, e dá outras providências”, que terá a seguinte redação:
“§3º – A expedição do “Habite-se” fica condicionada,
ainda, a apresentação de Manifesto Final de Recebimento dos Resíduos da Construção Civil, emitido por local licenciado e autorizado
ao recebimento”.
ção.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaRUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.789 - DE 04 DE MAIO DE 2022
Altera o parágrafo único, no artigo 3º, da Lei 7.367.
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. Fica alterado o parágrafo único, no artigo 3º da
Lei 7.367, que doravante terá a seguinte redação:
“Parágrafo único. A identificação prevista no caput será
feita por meio de credenciamento junto à Secretaria Municipal de
Saúde, segundo os critérios que aquela pasta vier a estabelecer”.
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor em 30 (trinta dias) a partir
da data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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LEI Nº 7.790 - DE 04 DE MAIO DE 2022
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Fundação Rio Branco.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar
Termo de Fomento com a Fundação Rio Branco, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.957.780/0001-86, no sentido de conceder-lhe contribuição financeira no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), visando o
apoio à realização do projeto “Grande Chefinho”.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente 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 7.791 - DE 04 DE MAIO DE 2022
Altera a redação do artigo 1.º da Lei Municipal n.º
3.517/1999, 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 1.º da Lei Municipal n.º 3.517/1999, que passará a ter a seguinte redação:
“Art. 1º. O servidor público municipal que no exercício
de suas funções atue nos serviços assistenciais e administrativos da

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ-IPDSA/MG. EXTRATO DE
CONTRATO - Pregão Eletrônico 04.002/2022 - O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá e TRANSFORMAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, valor global: R$ 127.860,00
(cento e vinte e sete mil e oitocentos e sessenta reais), firmam aquisição de veículo/caminhonete pickup 0 km para atender as atividades
do IPDSA – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá. Prazo de vigência: 6 (seis) meses. Ney Dutra, Superintendente do IPDSA - 30/03/2022.
----------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ - IPDSA/MG – Dispensa
de Licitação 08.001/2021. Extrato de Termo Aditivo. O Instituto de
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá e a empresa
FATOR IMÓVEIS E INCORPORAÇÕES LTDA, firmam aditamento
de contrato celebrado em 01/02/21, vencendo 31/01/23, com a conse-

QUINTA, 05 DE MAIO DE 2022

Rede de Urgência e Emergência do Município de Araxá, na atenção
secundária, receberão adicional de urgência com valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento.
Parágrafo único. Portaria da Secretaria Municipal de
Saúde definirá a estrutura física, assistencial e administrativa da
Rede de Urgência e Emergência do Município de Araxá”.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.792 - DE 22 DE ABRIL DE 2022
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação Cultural Sempre Um Papo.
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 Cultural Sempre Um Papo,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.823.354/0001-97, no sentido de conceder-lhe contribuição financeira no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), para fins de incentivo à cultura, em especial, o apoio à
realização da Feira Literária de Araxá.
Art. 2º. Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes
da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento
vigente sob a Ficha 1.558.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

quente alteração do valor global contratado. Ney Dutra, Superintendente do IPDSA, 27/01/22.
----------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ - IPDSA/MG – Dispensa de
Licitação 001/2020. Extrato de Termo Aditivo. O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá e a empresa PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA,
firmam aditamento de contrato celebrado em 09/03/20, vencendo
09/03/23, com a consequente alteração do valor global contratado.
Ney Dutra, Superintendente do IPDSA, 07/03/22.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal,
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Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, HUANG MEIHUAN,
sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal:
1.R2.03.323.0342.001, localizado na RUA GASPAR FIDELIS DA
SILVA, 205, Bairro MANGABEIRAS, 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 Código, a
que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal,
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, JOAO BATISTA CARNEIRO, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C2.01.050.0030.001, localizado na RUA SAO CRISTOVAO, 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, Praça
Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre autuação
por infração ao artigo 46 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
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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, PAULO CESAR JARNALLO, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição
Municipal: 1.R2.04.087.0045.001, localizado na RUA ANTONIO
BARRETO, 215, Bairro FERTIZA, 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 Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal,
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, PEDRO GONCALVES
(ESPOLIO), sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição
Municipal: 1.R2.03.076.0105.001, localizado na RUA JOSE VAZ
DA SILVA, 750, Bairro SANTO ANTONIO, nesta cidade, por se
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta)
dias, a partir da publicação deste edital, 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.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO nº. 14, de 28 de abril de 2022.
Dispõe sobre a composição da Diretoria Executiva do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
para o biênio 2021-2023.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela definição das políticas públicas de atendimento à
criança e ao adolescente no município de Araxá, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011, em especial
o disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, e em conformidade com o disposto nos artigos 19 a 25 de seu Regimento Interno,
Considerando a deliberação do plenário do CMDCA em
sessão extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2022, na qual foram escolhidos os conselheiros que comporão a Diretoria do CMDCA
para o mandato do biênio 2021-2023,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica composta pelos conselheiros a seguir indicados a Diretoria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, para o mandato do biênio 2021-2023:
I- Presidente: Ana Rita Eduardo Flores;
II-Vice-Presidente: Fani Aparecida Feres;

III-Primeiro-Secretária: Marcus Rodrigues dos Santos;
IV-Segundo-Secretária: Juliano Rezende.
publicação.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Araxá – MG, 28 de abril de 2022.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
----------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO nº. 15, de 28 de abril de 2022.
Dispõe sobre a nova composição das Câmaras Setoriais Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá para o biênio 2021-2023.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela definição das políticas públicas de atendimento
à criança e ao adolescente no município de Araxá, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011, e em
conformidade com o disposto nos artigos 26 a 31 de seu Regimento
Interno;
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Considerando a deliberação do plenário do CMDCA em
sessão extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovada a seguinte composição para as
Câmaras Setoriais Permanentes do CMDCA para o mandato do biênio 2021-2023:
I. Câmara Setorial Permanente de Políticas Básicas e
Garantias de Direitos:
a- Fernanda Aparecida Marques Negrão
b- Leany Maria Pires Tupinambá
c- Marcela Santilene de Castro
d- Margarete dos Santos

conformidade com o seu Regimento Interno,
Considerando a deliberação do plenário do CMDCA em
sessão extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovada a nova composição das Comissões
Especiais para subsidiar os trabalhos do CMDCA, compostas pelos
conselheiros a seguir nomeados:
CMDCA:

II- Comissão Especial de Análise e Seleção de Projetos
Governamentais:
a- Antônia Aparecida Santos Oliveira
b- Elenice Veloso de Paulo
c- Juliano Rezende
d- Maiani Dafine Ferreira de Castro

III. Câmara Setorial Permanente de Gerenciamento
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Araxá – FMDCA:
a- Gilvânia da Silva Santos
b- Max Emiliano Martins
c- Juliano Resende
d- Marcella da Costa Fontes

III- Comissão Especial de Análise dos Pedidos de Inscrição e/ou Renovação junto ao CMDCA:
a- Juliano Rezende
b- Fani Aparecida Feres
c- Max Emiliano Martins
d- Adriana Gimenes Fraga

IV. Câmara Setorial Permanente de Orçamento:
a- Gilvânia da Silva Santos
b- Juliano Resende
c- Leany Maria Pires Tupinambá
d- Marcela da Costa Fontes

IV- Comissão Especial de Articulação com a Rede de
Proteção e Garantia de Direitos:
a- Aguida Maria Calatroni
b- Leany Maria Pires Tupinambá
c- Marcela Santilene de Castro
d- Max Emiliano Martins

V- Câmara Setorial Permanente de Acompanhamento dos
Trabalhos do Conselho Tutelar de Araxá:
a- Elenice Veloso de Paulo
b- Leany Maria Pires Tupinambá
c- Marcela de Castro Fonseca e Silva
d- Marcus Rodrigues dos Santos
publicação

V- Comissão Especial de Estudos e Elaboração do Plano Municipal Socioeducativo de Araxá:
a- Leany Maria Pires Tupinambá
b- Mônica Aparecida de Faria
c- Maiani Dafine Ferreira de Castro
d- Marcus Rodrigues dos Santos

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Araxá, 28 de abril de 2022.

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

VI- Comissão Especial de Acompanhamento e Monitoramento dos Atendimentos de Crianças e Adolescentes com Deficiência e/ou Transtornos:

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

a- Antônia Aparecida Santos Oliveira
b- Ana Rita Eduardo Flores
c- Mônica Aparecida de Faria
d- Marcus Rodrigues dos Santos

RESOLUÇÃO nº. 16, de 28 de abril de 2022.
Dispõe sobre a composição das Comissões Especiais
criadas para subsidiar os trabalhos do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela definição das políticas públicas de atendimento
à criança e ao adolescente no município de Araxá, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011, e em

I- Comissão Especial de Estudos sobre a Legislação do
a- Adriana Gimenes Fraga
b- Antônia Aparecida Santos Oliveira
c- Fernanda Aparecida Marques Negrão
d- Marcela de Castro Fonseca e Silva

II. Câmara Setorial Permanente de Comunicação,
Articulação e Mobilização:
a- Antônia Aparecida Santos Oliveira
b- Mônica Aparecida de Faria
c- Max Emiliano Martins
d- Elenice Veloso de Paulo

QUINTA, 05 DE MAIO DE 2022

publicação

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Araxá, 28 de abril de 2022.

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

R$ 157.400,24 (cento e
Secretaria Municipal de Educação

“Araxá

cinquenta e sete mil,

Educ@Círculos”

quatrocentos reais e vinte e
quatro centavos);
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“AME”
três mil e oitenta e um
reais e quarenta centavos);

RESOLUÇÃO nº. 17, de 28 de abril de 2022.

R$ 605.907,00 (seiscentos e
Secretaria Municipal de Esportes

Aprova o resultado preliminar do processo seletivo
de projetos apresentados por órgãos, entidades e programas
governamentais do município de Araxá-MG, inscritos no CMDCA,
em conformidade com o disposto na Resolução nº 07, de 09 de
fevereiro de 2022, tendo por objetivo a execução de projetos de
interesse público da política municipal dos direitos da criança e do
adolescente mediante repasse de recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo,
responsável 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 o princípio da prioridade absoluta
na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente,
disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 4º
da Lei n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 6º, caput e
§ 1º, 13, III e V, 70, caput e parágrafo único, 71, 74, § 4º, 76 e 77, I, da
Lei Municipal n.º 6.087/2011;
CONSIDERANDO o parecer escrito apresentado pela
Comissão Especial de Análise e Seleção de Projetos acerca dos
projetos e respectivos planos de trabalho apresentados por órgãos,
entidades e programas governamentais do Município de AraxáMG, inscritos no CMDCA, nos termos da Resolução n.º 007/2022/
CMDCA, de 09 de fevereiro de 2022, tendo por objetivo a execução
de projetos de interesse público da política municipal dos direitos da
criança e do adolescente, mediante liberação de recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, em
conformidade com a aprovação do plenário do colegiado em votação
realizada na sessão extraordinária realizada no dia 28 de abril de
2022, conforme respectiva ata lavrada;

Art. 1º. Fica aprovado o parecer da Comissão Especial
de Análise e Seleção de Projetos no âmbito da seleção aberta pela
Resolução n.º 007/2022/CMDCA, de 09 de fevereiro de 2022,
conforme ata lavrada e assinada no ato, passando a publicar a seguir
o resultado preliminar da seleção das propostas apresentadas por
órgãos, entidades e programas governamentais do Município de
Araxá-MG:
A) Projetos Aprovados:
governo municipal proponente

Projeto

Valor Autorizado- repasse do
FMDCA
R$ 157.400,24 (cento e

Secretaria Municipal de Educação

“Araxá

cinquenta e sete mil,

Educ@Círculos”

quatrocentos reais e vinte e
quatro centavos);
R$ 1.023.081,40 (um milhão e

Secretaria Municipal de Educação

“AME”

vinte e três mil e oitenta e um
reais e quarenta centavos);
R$ 605.907,00 (seiscentos e

Secretaria Municipal de Esportes

cinco mil e novecentos e sete
reais).
R$ 1.786.388,64 (um milhão,

VALOR TOTAL

setecentos e oitenta e seis mil e
trezentos e oitenta e oito reais
e sessenta e quatro centavos)

B) Projeto Eliminado:
Entidade, órgão ou programa do governo
municipal proponente
Fundação Cultural Calmon Barreto

Projeto
“Monitor Mirim”

Art. 2º. O valor global autorizado para repasse a todos os
projetos aprovados é de R$ 1.786.388,64 (um milhão e setecentos e
oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos) da unidade orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – FMDCA.
Art. 3º. As entidades, órgãos e programas governamentais
acima indicados receberão ofício do CMDCA com cópia do parecer
da Comissão de Seleção aprovado pelo plenário do colegiado, a fim
de conhecerem os fundamentos da decisão.
Art. 4º. São obrigações da Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria Municipal de Esportes no que concerne aos
repasses de recursos do FMDCA aprovados nesta resolução:
específica;

I. Manter e movimentar os recursos na conta bancária

II. Permitir o livre acesso dos servidores da Administração
Pública Municipal, bem como do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, aos processos, aos documentos e às informações
referentes à transferência dos recursos financeiros, bem como aos
locais de execução dos projetos;
III. Responder exclusivamente pelo gerenciamento
administrativo e financeiro do recurso recebido;
IV. Responder exclusivamente pelo pagamento dos
encargos oriundos da contratação de pessoal e outros relacionados à
execução do Projeto;

RESOLVE:

Entidade, órgão ou programa do

“Viva a Vida”

“Viva a Vida”

cinco mil e novecentos e sete
reais).

V. Prestar, periodicamente, contas dos recursos
financeiros recebidos aos órgãos competentes da Administração
Pública Municipal;
VI. Devolver, ao fim da execução do referido projeto, caso
exista, o saldo financeiro remanescente à conta corrente do FMDCA;
VII. Cumprir o objeto dentro do prazo previsto no plano
de trabalho para a execução do projeto aprovado.
Art. 5º. Fica expressamente vedada a utilização dos
recursos financeiros do FMDCA para finalidades alheias à execução
dos projetos aprovados, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade
do agente público, inclusive no que se refere aos pagamentos ou
recolhimentos previdenciários fora dos prazos, salvo se decorrentes
de atrasos da Administração Pública Municipal na liberação de
recursos financeiros.
Art. 6º. Os projetos aprovados deverão ser executados
dentro do prazo de vigência constante de seus planos de trabalho
aprovados pelo CMDCA, contado a partir do depósito do recurso em
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conta específica, observando-se o seguinte:
I. Excepcionalmente serão admitidas prorrogações do
prazo de vigência da execução dos projetos aprovados, sempre que
necessárias, mediante proposta da respectiva secretaria executora,
acompanhada da devida justificativa e formulada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias antes do termo final de vigência do projeto.
II. Toda e qualquer prorrogação aprovada deverá ser
formalizada através de Resolução do CMDCA, a ser publicada antes
do término da vigência do prazo de execução do projeto.
Art. 7º. O monitoramento e avaliação da execução
dos projetos deverão ser realizados por comissão a ser designada
para esta finalidade mediante Resolução deste conselho municipal,
comissão esta que será integrada exclusivamente por seus respectivos
conselheiros, a qual deverá elaborar relatórios mensais, bem como
relatório final e conclusivo após a execução do supracitado projeto.
Art. 8º. No caso de inexecução total ou parcial do projeto,
ou na hipótese de execução desvirtuada de seu objeto, os responsáveis
estarão sujeitos às sanções legais previstas no ordenamento jurídico,
notadamente àquelas previstas na Lei n.º 8.429/1992, se cabíveis, e
na legislação penal correlata, assegurados, em qualquer caso, a ampla
defesa e o contraditório.
Art. 9º. Abre-se aos interessados o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para interposição de recurso administrativo contra a decisão
do plenário do CMDCA que aprovou os projetos e respectivos valores
indicados no artigo 1º, a contar da data da publicação do resultado no
Diário Oficial, podendo os demais interessados apresentarem, caso
queiram, contendo suas contrarrazões, a partir da publicação oficial
do resultado preliminar.

Resolução nº 27, de 04 de maio de 2022.
Dispõe sobre o julgamento do recurso interposto pela
organização da sociedade civil Recanto do Idoso de São Vicente de
Paulo, face ao resultado preliminar do processo de seleção de projetos apresentados pelas organizações da sociedade civil no âmbito do
Edital de Chamamento Público n.º 001/2022, aprovado pela Resolução CMIA n.º 008, de 31 de janeiro de 2022.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na
qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas definições de políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no
exercício de suas atribuições legais previstas nas Leis Municipais n.º
3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso).
CONSIDERANDO o disposto no item 8.3 do Edital de
Chamamento Público n.º 001/2022, que dispõe sobre o procedimento
de julgamento dos recursos administrativos interpostos face ao resultado preliminar no âmbito do Edital de Chamamento Público n.º
001/2022, aprovado pela Resolução n.º 008, de 31 de janeiro de 2022.

QUINTA, 05 DE MAIO DE 2022

Art. 10. Os recursos apresentados serão dirigidos à
Presidência do CMDCA, com expressa menção à presente Resolução,
sendo em seguida submetidos à apreciação do plenário do colegiado
para julgamento, em reunião designada para este fim, que deverá
ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data final do
prazo de protocolo dos recursos, conforme indicado no artigo 5º,
sendo que a decisão recorrida poderá ser confirmada ou reformada.
Art. 11. Esgotados os prazos de interposição e julgamento
de eventuais recursos contra o resultado preliminar, será publicada no
DOMA resolução contendo o resultado final do processo de seleção
dos projetos apresentados pelos órgãos da Administração Municipal,
assinada pela presidente do CMDCA e pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a qual estabelecerá as obrigações do órgão público
executor do projeto.
Art. 12. Esta Resolução do CMDCA deverá ser
homologada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Araxá como
condição para execução do objeto do presente repasse financeiro com
recursos do FMDCA.
publicação.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Araxá, 28 de abril de 2022.

Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal de Araxá

CONSIDERANDO a recomendação do parecer escrito
apresentado pela Comissão Especial de Análise e Seleção acerca do
recurso administrativo interposto pela organização da sociedade civil Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo, através do Ofício nº
035/2022, face ao resultado preliminar do processo de seleção de projetos aberto pelo Edital de Chamamento Público n.º 001/2022;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMIA
acerca do julgamento do recurso administrativo interposto no âmbito
do referido processo de seleção de projetos, em sessão extraordinária
de 04 de maio de 2022, conforme respectiva ata lavrada.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica indeferido o recurso interposto pela organização da sociedade civil Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo,
face ao resultado preliminar do processo seletivo do Edital de Chamamento Público CMIA n.º 001/2022.
Art. 2º- O parecer proferido pela Comissão de Seleção
quanto à análise do recurso administrativo interposto, constitui o fun-
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damento da decisão do plenário do Conselho, e está disponível na
Secretaria Executiva do CMIA para consulta dos interessados.
publicação.

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

QUINTA, 05 DE MAIO DE 2022
A) Projetos Aprovados e Resultado Homologado:

INSTITUIÇÃO

PROJETO

Associação Lar

“Alegria no

Ebenézer

Araxá – MG, 04 de maio de 2022.
José Humberto Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 28, de 04 de maio de 2022.
Dispõe sobre aprovação e homologação do resultado final da seleção de projetos apresentados pelas organizações da sociedade civil no âmbito do Edital de Chamamento Público n.º 001/2022,
aprovado pela Resolução nº 008, de 31 de janeiro de 2022, com a
finalidade de celebrar instrumentos de parceria com a Administração
Pública Municipal, mediante a aprovação do Conselho Municipal do
Idoso de Araxá - CMIA.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na
qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas definições de políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no
exercício de suas atribuições legais previstas nas Leis Municipais n.º
3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso).
CONSIDERANDO o parecer técnico apresentado pela
Comissão Especial de Análise e Seleção, acerca dos projetos e respectivos planos de trabalhos apresentados pelas organizações da sociedade civil para celebração de parceria com a Administração Pública
Municipal no processo de seleção do Edital de Chamamento Público
n.º 001/2022, aprovado pela Resolução nº 08, de 31 de janeiro de
2022, parecer este aprovado pelos conselheiros presentes à sessão extraordinária, realizada no dia 25 de abril de 2022;
CONSIDERANDO o indeferimento do recurso apresentado pela organização da sociedade civil: Recanto do Idoso de São
Vicente de Paulo, interposto face ao resultado preliminar publicado
na Resolução CMIA nº. 026, de 25 de abril de 2022.

O CIMPLA - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá.
Aviso de Licitação
CREDENCIAMENTO n° 004/2022.
INEXIBILIDADE Nº 004/2022
O CIMPLA comunica aos interessados que realizará
Processo Licitatório na modalidade CREDENCIAMENTO de nº
04/2022, que tem objeto: O credenciamento de pessoas jurídicas para
fornecimento de materiais e execução de prestação de serviços de pin-

R$ 1.431.851,01

Recanto do
Idoso de São
Vicente de

“60 + Feliz”

R$ 1.531.303,09

Paulo

Valor total dos projetos aprovados e homologados
para esse edital: R$ 2.963.154,10 (dois milhões e novecentos e sessenta e três mil e cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos).
Art. 2º- Fica autorizado o repasse de recurso do Fundo
Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI) às organizações da sociedade civil elencadas para custeio dos projetos selecionados no âmbito Edital de Chamamento Público nº 001/2022, no valor
total de R$ 2.963.154,10 (dois milhões e novecentos e sessenta e três
mil e cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos), distribuídos em
conformidade com os valores aprovados para execução dos projetos,
de acordo com o artigo 1º desta resolução.
Art. 3º- Os financiamentos dos projetos selecionados estarão condicionados à disponibilidade financeira dos recursos em conta do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI),
conforme o que estabelecem os requisitos previstos no referido edital
e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016.
Art. 4º - As organizações da sociedade civil cujos projetos tenham sido selecionados, conforme artigo 1º desta resolução, têm
o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para protocolarem no CMIA e
no Departamento de Convênios do Município de Araxá os documentos discriminados no item 9.2 do Edital de Chamamento Público n.º
001/2022/CMIA com a finalidade de promover sua habilitação para a
celebração do instrumento de parceria, de acordo com os requisitos
previstos no referido edital e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016
Art. 5º- A formalização do instrumento jurídico referente
ao repasse dos recursos do FUNDIPI aos projetos selecionados pelo
CMIA será promovida pela Procuradoria-Geral do Município, na forma da legislação de regência.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado e homologado o resultado final
no âmbito do processo de seleção aberto pelo Edital de Chamamento
Público nº 001/2022, aprovado pela Resolução nº 08, de 31 de janeiro
de 2022, passando-se a indicar a seguir o resultado final da seleção
para parceria com organizações da sociedade civil proponentes a seguir identificadas:

Lar”

VALOR

publicação.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Araxá – MG, 04 de maio de 2022.

José Humberto Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

tura dos meios fios públicos, faixas e postes para atender aos consorciados do CIMPLA – Consórcio Multifinalitário do Planalto de Araxá,
prestado serviços na zona rural e urbana, de acordo com a necessidade, conforme previsto no edital e seus anexos. O edital na integra
encontra a disposição dos interessados a partir do dia 19/05/2022 pelo
e-mail ampla.araxa@gmail.com.
Araxá, 05 de maio de 2022.
MAURA ASSUNÇÃO DE MELO PONTES
Presidente do CIMPLA.

