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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

DECRETO Nº 879   -   DE 11 DE MAIO DE 2022

Revoga decretos pregressos referentes a medidas de 
enfrentamento COVID-19, mantém uso de máscaras em unidades 
de saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício 
da atribuição legal lhe confere os incisos V e XXI do art. 67, c/c inciso 
II do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei 

Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do 
STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo entendi-
mento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem 
necessárias para combater o Novo Coronavírus (COVID-19), como 
isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 614, de 05 de janei-
ro de 2022, que prorrogou o prazo do Estado de Calamidade Pública 
no Município de Araxá em decorrência da pandemia de COVID-19 
finalizou em 31 de março de 2022;

CONSIDERANDO que 80% da população do Município 
está completamente imunizada (1ª e 2ª doses e dose de reforço) contra 
a Covid-19;

CONSIDERANDO a redução dos casos de infecção por 
Covid-19 que exigem internações hospitalares;

CONSIDERANDO o fim da Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional (Espin) declarado pela portaria nº 913 
de 22 de abril de 2022.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam revogados os Decretos: 946/2020, 
970/2020, 982/2020, 991/2020, 1003/2020, 1016/2020, 1017/2020, 
1025/2020, 1040/2020, 1079/2020, 1127/2020, 1128/2020, 
1165/2020, 1190/2020, 030/2021, 036/2021, 080/2021, 083/2021, 
084/2021, 099/2021, 110/2021, 136/2021, 153/2021, 158/2021, 
180/2021, 200/2021, 220/2021, 239/2021, 289/2021, 314/2021, 
333/2021, 338/2021, 344/2021, 355/2021, 380/2021, 400/2021, 
420/2021, 450/2021, 465/2021, 471/2021, 479/2021, 496/2021, 
498/2021, 510/2021, 634/2022, 642/2022, 678/2022, 758/2022.

Art. 2º – Fica obrigatório o uso da máscara em serviços 
e estabelecimentos de saúde, sendo estes: hospitais, clínicas médicas, 
sejam públicos ou privados, unidades de saúde e UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

Art. 3º. Nos demais estabelecimentos e comércios mu-
nicipais, fica obrigatória a adoção do protocolo de biossegurança 
concernente à desinfecção, higiene e limpeza de todas as superfícies 
e equipamentos utilizados e compartilhados pelos clientes e colabo-
radores com solução de álcool a 70% vol. e que se mantenham os 
ambientes arejados e ventilados, bem como divulgar mensagens que 
promovam orientações básicas quanto aos cuidados de prevenção e

GABINETE DO PREFEITO
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RESOLUÇÃO nº. 05, de 06 de maio de 2022.

Dispõe sobre os parâmetros para a inscrição, manu-
tenção e cancelamento das Entidades ou Organizações, bem como 
dos serviços, programas, projetos socioassistenciais, educacio-
nais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à violência, 
de qualificação profissional, e outros correlatos, no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Mulher de Araxá - CMDM.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ara-
xá - CMDM, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela 
definição das políticas públicas de atendimento à mulher no municí-
pio de Araxá, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Mu-
nicipal nº 7.594, de 26 de agosto de 2021, em especial o disposto nos 
artigos 11 e 12, e em conformidade com o disposto nos artigos 21 a 25 
do Decreto Municipal nº 488, de 08 de outubro de 2021;

Considerando a deliberação do plenário do CMDM em 
sessão ordinária realizada no dia 06 de maio de 2022, conforme res-
pectiva ata lavrada, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam estabelecidos os parâmetros para a ins-
crição das organizações da sociedade civil de Atendimento à Mulher, 
bem como dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, edu-
cacionais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à vio-
lência, de qualificação profissional, e outros correlatos, no Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Araxá.

CAPÍTULO I

DA CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL DE ATENDIMENTO À MULHER

Art. 2º - Considera-se organização da sociedade civil de 
atendimento à mulher, para fins desta Resolução, a pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos que atue preponderantemente no 
Atendimento à Mulher, de forma gratuita, continuada, permanente e 
planejada.

Art. 3º - As entidades ou organizações de Atendimento à 
Mulher, podem ser isoladas ou cumulativamente de:

I – Atendimento: aquelas que, de forma continuada, per-
manente e planejada, prestam serviços, executam programas ou pro-
jetos que concedem benefícios à mulher.

II – Assessoramento: aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou 
projetos voltados, prioritariamente para o fortalecimento dos movi-
mentos sociais e das organizações de usuárias, formação e capacita-
ção de lideranças, dirigidos ao público da política de atendimento à 
mulher, nos termos das normas vigentes;

III – Defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada prestam serviços e executam pro-
gramas ou projetos voltados, prioritariamente, para a defesa e efetiva-
ção dos direitos da mulher, construção de novos direitos, promoção da 
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com 
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos a mulher, nos termos

higiene para a redução de transmissibilidade da COVID-19.

Parágrafo único – Os bares, restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres deverão disponibilizar um recipiente de 
álcool gel a 70% por mesa e também nos balcões.

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

Art. 5º. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita 
o infrator ao pagamento de multa por deixar de executar, dificultar 
ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção 

das doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à ma-
nutenção da saúde, de que tratam as Leis Municipais n.º 2.547/1992 
(Código de Posturas Municipal) e n° 7.512/2021, bem como interdi-
ção do estabelecimento por 15 dias, e em caso de reincidência na 
cassação de alvará de funcionamento, sem prejuízo de eventual res-
ponsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva 
de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, Código Penal.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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das normas vigentes.

CAPÍTULO II

DA INSCRIÇÃO

Art. 4º - A inscrição de entidades e organizações de aten-
dimento à mulher, bem como dos serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à 
violência, de qualificação profissional, e outros correlatos, no Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher- CMDM Araxá obedecerá ao 
disposto nesta resolução. 

Art. 5º - A inscrição das organizações da sociedade civil 
de Atendimento à Mulher e/ou dos serviços, programas e projetos de 
Atendimento à Mulher no Conselho Municipal dos Direitos da Mu-
lher de Araxá-CMDM é a autorização de funcionamento no âmbito da 
Política de Atendimento à Mulher. 

Art. 6º - As entidades ou organizações sem fins lucrati-
vos que não tenham atuação preponderante na área da Atendimento 
à Mulher, mas que também atuam nessa área, deverão inscrever seus 
serviços, programas e projetos socioassistenciais. 

Art. 7º - Todas as entidades e organizações que desen-
volvem ações de Atendimento à Mulher em Araxá-MG, mesmo que 
não tenham sede no Município, deverão promover a sua inscrição no 
CMDM- Araxá. 

Parágrafo único - O CMDM de Araxá poderá solicitar 
informações quanto ao funcionamento da entidade para o Conselho 
de Direitos da Mulher, do (s) município (s) de atuação para a efetiva 
inscrição.

Art. 8º - Se a organização da sociedade civil de Atendi-
mento à Mulher possuir sede no município de Araxá, mas atuação 
em outro município deverá realizar a sua inscrição no CMDM Araxá.

CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES E 
ORGANIZAÇÕES DE ATENDIMENTO À MULHER, E DOS 

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
SOCIOASSISTENCIAIS, DE SAÚDE, CULTURA, LAZER E 

ESPORTE, DE COMBATE À VIOLÊNCIA, DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E OUTROS 

CORRELATOS,

Art. 9º - As organizações da sociedade civil da Atendi-
mento à Mulher, bem como os serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à 
violência, de qualificação profissional, e outros correlatos, no ato da 
inscrição demonstrarão cumulativamente:

I. Executar ações de caráter continuado, permanente e 
planejado; 

II. Assegurar que os serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à 
violência, de qualificação profissional, e outros correlatos, sejam ofer-
tados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos das mulheres; 

III. Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os 
serviços, programas e projetos de atendimento à mulher; 

IV. Garantir a existência de processos participativos dos 
usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus 
serviços, programas e projetos de atendimento à mulher; 

V. Ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
constituída; 

VI. Possuir recursos humanos e instalações físicas ade-

quadas ao tipo de atendimento que prestam, de acordo com o público 
alvo e com as exigências legais; 

VII. Aplicar suas rendas e seus recursos e eventuais resul-
tados integralmente no território nacional e na manutenção e desen-
volvimento dos seus dispositivos institucionais.

CAPÍTULO IV

DO ESTATUTO SOCIAL

Art. 10 - Para a inscrição da organização da sociedade 
civil de assistência social ou dos serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à 
violência, de qualificação profissional, e outros correlatos, deverá 
constar de forma expressa no Estatuto Social das entidades e organi-
zações de atendimento à mulher: 

I. Finalidade de atendimento à mulher; 
II. Que aplicará suas receitas, rendas, rendimentos e o 

eventual “superávit” apurado em suas demonstrações contábeis inte-
gralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimen-
to de seus objetivos institucionais;

III. Que aplicará as subvenções e doações recebidas nas 
finalidades a que estejam vinculadas;

IV. Que não distribuirá a seus associados, dirigentes, de 
forma direta ou indireta, resultados, dividendos, bonificações, partici-
pações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;

V. Que não perceberão seus diretores, conselheiros, as-
sociados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, 
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma 
ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes 
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos e/ou estatutos 
sociais;

VI. Que destinará em caso de dissolução ou extinção, o 
eventual patrimônio social remanescente para entidade e organização 
de Atendimento à Mulher congênere, devendo o estatuto estabelecer 
que é obrigação da entidade beneficiada possuir inscrição no CMDM, 
em sua falta, para entidade pública; 

VII. Que a diretoria terá mandato por período determi-
nado, com a possibilidade ou não de sua reeleição, observando-se os 
princípios constitucionais. 

Art. 11 - Para entidades qualificadas como Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP facultar-se-á a re-
muneração dos diretores, conforme previsão do art. 4º, inciso VI, da 
Lei Federal nº 9790/99. 

Parágrafo único - Em caso de dissolução da entidade, o 
respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 
qualificada nos termos da Lei Federal nº 9790/1999, como OSCIP, 
registrada no CMDM.

CAPÍTULO V

DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DA ENTIDADE, 
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE 

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
SOCIOASSISTENCIAIS DE SAÚDE, CULTURA, LAZER E 

ESPORTE, DE COMBATE A VIOLÊNCIA, DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E OUTROS 

CORRELATOS.

Art. 12 - Os documentos necessários para o encaminha-
mento do pedido de inscrição no CMDM Araxá são:

I. Requerimento de registro assinado pelo representante 
legal da entidade ou organização de atendimento à mulher;  

II. Cópia do estatuto vigente, registrado em Cartório de
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I. Requerimento de registro assinado pelo representante 
legal da entidade ou organização de atendimento à mulher;  

II. Cópia do estatuto vigente, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica, nos termos da lei, com identificação 
do mesmo cartório, com as devidas alterações, quando houver, de-
monstrando o cumprimento dos requisitos do Art.10 desta Resolução; 

III. Cópia da ata de eleição e posse dos membros da atual 
diretoria, devidamente averbada no Cartório de Registro Civil de Pes-
soa Jurídica, e do instrumento comprobatório de representação legal, 
quando for o caso;

IV. Cópia da ata de fundação da organização e/ou entida-
de, registrada em cartório autenticada;

V. Cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica – CNPJ atualizado;

VI. Cópia do RG, CPF do Presidente , Vice Presidente e 
Tesoureiro;

VII. Declaração de idoneidade dos dirigentes da Entida-
de;

VIII. Cópia do Alvará de Funcionamento e localização, 
da Licença Sanitária e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) do local de atendimento, em consonância com a atuação;

IX. Comprovar experiência completa da realização de 
seus objetivos e/ou finalidades estatutárias em benéfico e prestação 
de serviço à mulher, bem como atuar na defesa de direitos da mulher.

X. Apresentar cópia de portfólio completo das ações e 
serviços desenvolvidos contendo, fotos, lista de presença, com faixa 
etária, documentos, vídeos datados, manchetes na imprensa local, es-
tadual e nacional, recortes de jornais, publicações na internet e outras 
formas de registro;

XI. Emitir relatório com capacidade técnica e física com-
patível com o plano de trabalho apresentado e cópia dos currículos 
dos profissionais envolvidos com as atividades de assistência a mu-
lher, comprovando sua formação e experiência no trato com a mulher;

XII. Plano de ação na área de atendimento à mulher, para 
o exercício em curso, evidenciando: 

a) Finalidades estatutárias; 
b) Objetivos;
c) Origem dos recursos; 
d) Infraestrutura;
e) Identificação de cada serviço, programa e projeto, in-

formando respectivamente: 

1. Público alvo; 
2. Capacidade de atendimento; 
3. Recursos financeiros a serem utilizados;
4. Recursos humanos envolvidos;
5. Abrangência territorial;
6. Demonstração da forma de participação dos usuários 

e/ou estratégias que serão utilizadas, em todas as etapas do plano: 
elaboração, execução, avaliação e monitoramento; 

XIII. Para entidades e organizações de assistência social, 
bem como para serviços, programas e projetos socioassistenciais, de 
saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à violência, de qualifi-
cação profissional, com mais de um ano de funcionamento, relatório 
detalhado de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior, 
evidenciando: 

a) Finalidades estatutárias; 
b) Objetivos; 
c) Origem dos recursos; 
d) Infraestrutura;
e) Identificação de cada serviço, programa e projeto exe-

cutado, informando respectivamente:

1. Público alvo;
2. Capacidade de atendimento;
3. Recurso financeiro utilizado;
4. Recursos humanos envolvidos;
5. Abrangência territorial;
6. Demonstração da forma de como a entidade ou orga-

nização de Atendimento à Mulher, fomentou, incentivou e qualificou 
a participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em 
todas as etapas de execução de suas atividades, monitoramento e ava-
liação. 

XIV. Em se tratando de Fundação, a requerente deverá 
apresentar, além do previsto nos incisos anteriores, os seguintes do-
cumentos: 

a) Cópia da escritura de sua instituição, devidamente re-
gistrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou ato nor-
mativo de sua criação; 

b) Comprovante de aprovação dos estatutos, bem como 
de suas respectivas alterações, se houver, pelo Ministério Público.

Art. 13 - Não obterão inscrição no CMDM de Araxá: 

I. As organizações religiosas destinadas a fins exclusiva-
mente religiosos; 

II. Os clubes esportivos;
III. Os partidos políticos; 
IV. Os grêmios estudantis;
V. Os fundos de pensão, os sindicatos, as associações, as 

entidades ou fundações que visam exclusivamente o benefício dos 
seus associados ou funcionários;

VI. Entidades que tenham finalidade lucrativa.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO

Art. 14 - Os pedidos de inscrição de entidades e organi-
zações de assistência social e de serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à 
violência, de qualificação profissional, e outros correlatos, no CMDM 
Araxá serão formalizados por escrito e protocolados junto à Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 

Parágrafo único - O processo de inscrição somente se 
iniciará com a entrega de toda documentação prevista no artigo 12 
desta Resolução. 

Art. 15 - Protocolado o pedido, a Secretaria Executiva 
encaminhará o pedido para a Comissão de Análise de Pedidos de Ins-
crição que realizará a análise para encaminhar as informações neces-
sárias para subsidiar o plenário do Conselho em sua decisão.

Art. 16 - A Comissão de Análise de Pedidos de Inscri-
ção do CMDM Araxá procederá a análise do pedido e emitirá pare-
cer quanto à sua inscrição, o qual será posteriormente apresentado na 
Reunião Ordinária e/ou Extraordinária para aprovação em até 60 dias 
corridos, contados da data do protocolo do pedido. 

§ 1º Havendo discordância de integrante da Comissão 
de Análise de Pedidos de Inscrição com relação ao parecer levado  
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à Plenária, este deverá apresentar, na mesma oportunidade, a 
manifestação discordante.

§ 2º Diante da apresentação do parecer, e antes da votação 
na Plenária, qualquer conselheira poderá pedir vistas do processo.

§ 3º A Secretaria Executiva garantirá o acesso aos 
processos de inscrição, sempre que se fizer necessário, em função do 
exercício do controle social. O acesso aos documentos obedecerá a 
ordem cronológica da solicitação. 

§ 4º É vedada a retirada do processo da sede do CMDM 
Araxá; porém, para que todos as Conselheiras possam ter acesso, o 
mesmo poderá ser fotocopiado, sendo que tais fotocópias deverão ser 
devolvidas à Secretaria Executiva do CMDM de Araxá ao final da 
análise. 

§ 5º Em qualquer fase do procedimento de inscrição 
o CMDM poderá solicitar à entidade solicitante informações, 
documentação complementar e/ou adequações no plano de ação.

§ 6º Após deliberação do pedido de inscrição em reunião 
Plenária a Secretaria Executiva informará a decisão, por meio de 
ofício, à organização da sociedade civil.

Art. 17 - O CMDM de Araxá estabelecerá numeração em 
ordem única e sequencial para a emissão da inscrição das organiza-
ções da sociedade civil de assistência social, bem como para a inscri-
ção dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, de saúde, 
de cultura, lazer e esporte, de combate à violência, de qualificação 
profissional.

Art. 18 – A decisão concernente ao julgamento dos pedi-
dos de inscrição das organizações da sociedade civil de atendimento 
à mulher será publicada, mediante Resolução, no Diário Oficial do 
Município.

Art. 19 - No caso de indeferimento do requerimento de 
inscrição, a entidade ou organização de Atendimento à Mulher deve-
rá ser comunicada oficialmente, contendo as devidas justificativas de 
indeferimento, cabendo recurso contra o indeferimento, na forma do 
artigo 31 desta resolução.

CAPÍTULO VII
DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO,

VALIDAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 20 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, a fiscalização das organizações da sociedade civil de Aten-
dimento à Mulher e dos respectivos serviços, programas e projetos 
inscritos, independentemente do recebimento ou não de recursos pú-
blicos. 

Art. 21 - É por tempo indeterminado o prazo de validade 
da inscrição das organizações da sociedade civil de Atendimento 
à Mulher, dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, 
de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à violência, de 
qualificação profissional, e outros correlatos. 

Art. 22 - Para a manutenção da inscrição da entidade 
ou organização de atendimento à mulher, ou do serviço, programa 
ou projeto socioassistencial, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de 
combate à violência, de qualificação profissional, e outros correlatos, 
deverão ser cumpridas as seguintes formalidades: 

I. Apresentar ao CMDM de Araxá qualquer alteração ha-

vida no estatuto social, registrada no cartório competente; 

II. Manter atualizados todos os dados cadastrais junto ao 
CMDM de Araxá;

III. Apresentar, no prazo que lhe for consignado, infor-
mações e/ou documentos quando solicitados pelo CMDM Araxá.

Art. 23 - As organizações da sociedade civil de Atendi-
mento à Mulher deverão apresentar anualmente, até 30 de abril, ao 
CMDM de Araxá:

I. Plano de ação do corrente ano, nos termos do inciso VI 
artigo 12; 

II. Relatório de atividades do ano anterior que evidencie 
o cumprimento do Plano de ação, destacando informações sobre o 
público atendido e os recursos utilizados, nos termos do inciso VII 
artigo 12.

Parágrafo único - As instituições que apresentarem a so-
licitação de inscrição até seis meses antes do período para validação 
estão dispensadas da validação anual no ano subsequente. 

Art. 24 - Cabe ao CMDM Araxá a fiscalização das or-
ganizações da sociedade civil nele inscritas, devendo para tanto es-
tabelecer Plano de Acompanhamento e Fiscalização das entidades 
e organizações de assistência social, serviços, programas e projetos 
socioassistenciais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate 
à violência, de qualificação profissional, e outros correlatos, inscri-
tos, considerados os critérios definidos em normativas e resoluções 
pertinentes. 

Parágrafo Único - O CMDM de Araxá poderá solicitar 
aos órgãos da Administração Pública, aos Conselhos Municipais e or-
ganizações da sociedade civil informações quanto ao funcionamento 
da entidade e desenvolvimento de suas atividades. 

Art. 25 - Em caso de interrupção ou encerramento de 
serviços, programas e projetos socioassistenciais, a organização da 
sociedade civil de Atendimento à Mulher deverá comunicar o fato ao 
CMDM de Araxá, apresentando sua motivação, as alternativas e as 
perspectivas de retomada para atendimento aos usuários. 

§ 1º O prazo de interrupção dos serviços, não poderá 
ultrapassar seis meses, sob pena de cancelamento da inscrição da 
organização da sociedade civil de Atendimento à Mulher e/ou dos 
serviços, programas e projetos socioassistenciais, de saúde, de cultura, 
lazer e esporte, de combate à violência, de qualificação profissional, e 
outros correlatos, observado o disposto no § 2º deste artigo. 

§ 2º Cabe ao CMDM de Araxá acompanhar, discutir e 
encaminhar as alternativas para a retomada dos serviços, programas 
e projetos socioassistenciais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de 
combate à violência, de qualificação profissional, e outros correlatos, 
interrompidos ou encerrados.

CAPÍTULO IX
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO

Art. 26 - O CMDM Araxá poderá cancelar, a qualquer 
tempo, a inscrição da organização da sociedade civil de atendimento 
à mulher, bem como dos serviços, programas e projetos socioassis-
tenciais, de saúde, de cultura, lazer e esporte, de combate à violência, 
de qualificação profissional que infringirem a legislação vigente, em 
caso de descumprimento dos requisitos legais, assegurando-se às en-
tidades o, direito à ampla defesa e ao contraditório, mediante processo 
próprio, nos termos do art. 31, 32 e 33 desta Resolução. 
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Art. 27 - Poderá ter sua inscrição cancelada a organização 
da sociedade civil de atendimento à mulher que:

I. Infringir qualquer disposição desta resolução ou legis-
lação vigente; 

II. Apresentar irregularidade na sua gestão administrati-
va; 

III. Interromper a prestação dos serviços, programas e 
projetos socioassistenciais por prazo superior a 06 (seis) meses;

IV. Não cumprir os requisitos elencados no art. 9º desta 
resolução. 

Art. 28 - O ato de cancelamento deverá ser deliberado em 
Reunião Plenária Ordinária ou Extraordinária do CMDM de Araxá, 
por maioria simples das Conselheiras.

Art. 29 - O CMDM notificará a entidade através de ofício 
informando acerca do cancelamento de sua inscrição e do prazo de re-
curso, com cópia da pertinente resolução publicada no Diário Oficial 
do Município.

Art. 30 - Havendo o cancelamento da inscrição, o CMDM 
Araxá publicará no Diário Oficial da Cidade a resolução competente 
contendo a decisão. 

Parágrafo Único - O CMDM de Araxá comunicará o 
cancelamento da inscrição ao Ministério Público na hipótese de iden-
tificar alguma conduta de dirigentes da entidade que possa configurar 
ato de improbidade administrativa ou qualquer ilícito civil ou crimi-
nal. 

CAPÍTULO VIII
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E RECURSO

Art. 31 - Em caso de indeferimento do pedido de inscri-
ção ou cancelamento, a entidade poderá interpor pedido de reconsi-
deração por escrito ao CMDM, expondo suas razões, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, a contar da data da assinatura atestando a ciência 
do indeferimento. 

§ 1º O pedido de reconsideração deverá ser protocolado 
na Secretaria Executiva do Conselho. 

§ 2º O prazo para análise do pedido de reconsideração 
será de até 60 dias corridos da entrega do mesmo, contados da data 
de seu protocolo, podendo ser estendido no caso de solicitação de 
informações complementares ou necessidade de comprovação de ade-
quações solicitadas. 

§ 3º Fica assegurado à entidade o direito à ampla defesa e 
ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata esta 
Resolução, podendo ser assistida e/ou representada por advogado ou 
procurador, na forma da lei. 

Art. 32 - A entidade requerente poderá solicitar vistas dos 
autos ou cópias do processo, mediante requerimento dirigido ao Pre-
sidente do CMAS Araxá, nos termos da legislação regente. 

§ 1º Na impossibilidade de concessão imediata de vistas 
ao processo, a Secretaria Executiva do CMDM de Araxá agendará 
data para a consulta dos autos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo de que 
trata o Art. 16, caput, desta Resolução será suspenso, ou seja, o lapso 

temporal entre a data do pedido de vistas e a data agendada para 
consulta dos autos não será computado. 

Art. 33 - Mantido o indeferimento ou cancelamento, po-
derá a entidade apresentar recurso ao Conselho Estadual de Direitos 
da Mulher– CEDM/MG.

Parágrafo único - O recurso contra a decisão do CMDM 
de Araxá terá efeito meramente devolutivo.

Art. 34 - Após a decisão final do recurso interposto, man-
tido o cancelamento da inscrição, o CMDM de Araxá deverá encami-
nhar cópia do ato e os respectivos documentos ao órgão gestor para 
providências cabíveis. 

Parágrafo Único - O cancelamento da inscrição não im-
pedirá que a entidade ingresse com novo requerimento, desde que 
atenda aos critérios desta Resolução.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 35 - Os casos omissos ou divergências na interpreta-
ção desta Resolução serão resolvidos pela Plenária do CMDM.

Art. 36 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022.

Araxá – MG, 09 de maio de 2022. 

Telma Di Mambro Senra
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

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

RESOLUÇÃO nº. 06, de 06 de maio de 2022.

Dispõe sobre a composição da Diretoria do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Araxá (CMDM) para o biê-
nio 2021-2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ara-
xá - CMDM, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela 
definição das políticas públicas de atendimento à mulher no municí-
pio de Araxá, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Mu-
nicipal nº 7.594, de 26 de agosto de 2021, em especial o disposto nos 
artigos 11 e 12, e em conformidade com o disposto nos artigos 21 a 25 
do Decreto Municipal nº 488, de 08 de outubro de 2021;

Considerando a composição da Diretoria do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Araxá, conforme dispositivo 
Art. 16, § 1º, do Regimento Interno – Resolução nº 01, de 1º de feve-
reiro de 2022;

Considerando a deliberação do plenário do CMDM em 
sessão ordinária realizada no dia 06 de maio de 2022, na qual foi 
recomposta a Diretoria do CMDM para o mandato do biênio 2021-
2023, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica composta a Diretoria pelas seguintes conse-
lheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Araxá abai-
xo indicadas para o mandato que compreende o biênio de 2021-2023:

I - Presidente: Telma Di Mambro Senra – representante 
não governo;

II - Vice-Presidente: Maria Cecília Ordones Silva Lemos
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 – representante governo;

III - Secretária-Geral: Corina Silva Moura – represen-
tante governo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022. 

Araxá – MG, 09 de maio de 2022. 

Telma Di Mambro Senra
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

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

RESOLUÇÃO nº. 07, de 06 de maio de 2022.

Dispõe sobre a composição das Comissões Permanen-
tes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Araxá – 
CMDM para o biênio 2021-2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ara-
xá - CMDM, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela 
definição das políticas públicas de atendimento à mulher no municí-
pio de Araxá, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Mu-
nicipal nº 7.594, de 26 de agosto de 2021, e em reunião ordinária 
realizada no dia 06 de maio de 2022, conforme respectiva ata lavrada;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte composição para as 
Comissões Permanentes do CMDM para o mandato do biênio 2021-
2023:

I - De Legislação e Normas:

a) Leonice Ines Wojcik (representante governo);
b) Camila Aparecida Bomtempo de Assis Paiva (repre-

sentante governo);
c) Juliana Gonçalves Machado e Silva (representante or-

ganização da sociedade civil);
d) Telma Di Mambro Senra (representante organização 

da sociedade civil).

II - De Capacitação para o Trabalho:

a) Daniani Noêmia Vaz (representante governo);
b) Patrícia Aparecida Dias (representante governo);
c) Magarete dos Santos (representante organização da so-

ciedade civil);
d) Neusa Maria de Castro Fonseca (representante organi-

zação da sociedade civil).

III - De Saúde da Mulher;

a) Leonice Ines Wojcik (representante governo);
b) Tatiane Samanta Marques Gomes (representante go-

verno);
c) Juliana Gonçalves Machado e Silva (representante or-

ganização da sociedade civil);
d) Telma Di Mambro Senra (representante organização 

da sociedade civil).

IV - De Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

a) Luciana Mesquita da Silva (representante governo);

b) Fernanda Aparecida Marques Negrão (representante 
governo);

c) Camilla Andressa Silva Vilela (representante organiza-
ção da sociedade civil);

d) Suélen Carolina de Souza (representante organização 
da sociedade civil).

V - De Combate à Violência;

a) Maria Cecília Ordones Silva Lemos (representante go-
verno);

b) Patrícia Aparecida Dias (representante governo);
c) Juliana Gonçalves Machado e Silva (representante or-

ganização da sociedade civil);
d) Neusa Maria de Castro Fonseca (representante organi-

zação da sociedade civil).

VI - De Comunicação;

a) Luciene Cristina Borges (representante governo);
b) Maria Cecília Ordones Silva Lemos (representante go-

verno);
c) Camilla Andressa Silva Vilela (representante organiza-

ção da sociedade civil);
d) Renata Alves Pereira Lima (representante organização 

da sociedade civil).

VII - De Ética;

a) Daniani Noêmia Vaz (representante governo);
b) Fernanda Aparecida Marques Negrão (representante 

governo);
c) Maiani Dafine Ferreira de Castro (representante organi-

zação da sociedade civil);
d) Telma Di Mambro Senra (representante organização da 

sociedade civil).

VIII - De Análise de Inscrições de OSC’s junto ao 
CMDM;

a) Camila Aparecida Bomtempo de Assis Paiva (repre-
sentante governo);

b) Corina Silva Moura (representante governo);
c) Maria Abadia da Silva Rosa (representante organização 

da sociedade civil);
d) Nayara Arruda Bragança (representante organização 

da sociedade civil).

IX - De Parcerias com o Terceiro Setor e iniciativa pri-
vada.

a) Corina Silva Moura (representante governo);
b) Tatiane Samanta Marques Gomes (representante go-

verno);
c) Nayara Arruda Bragança (representante organização da 

sociedade civil);
d) Renata Alves Pereira Lima (representante organização 

da sociedade civil).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022. 

Araxá – MG, 09 de maio de 2022. 

Telma Di Mambro Senra
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
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