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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

DECRETO Nº 891   -   DE 13 DE MAIO DE 2022

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitora-
mento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil.

O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atri-

buições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o senhor Juliano César da Silva, 
CPF nº 902.938.606-10 e RG nº MG.6.690.755, como gestor do Termo 
de Fomento nº 029/2022, celebrado entre o Município de Araxá e a 
Associação Sempre Um Papo.

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Ava-
liação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento mencionado 
no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Carina Aureliana de Araújo Rodrigues, CPF 
nº 048.689.126-74 e RG nº 10.709.069 (Presidente).

II – senhor Paulo Venâncio de Andrade, CPF nº 
787.539.106-72 e RG nº M 658.3000 (Secretário).

III - senhora Mônica Lúcia de Castro do Carmo, CPF nº 
083.980.566-73 e RG nº 14.549.059 (Membro).

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 894   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica exonerado o Sr. JOSÉ ADRIANO BAR-
BOSA, do cargo em comissão de Contador Geral, lotado na Secreta-
ria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº 895   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica exonerada a Sra. MARIA LÚCIA BATIS-
TA GOULART, do cargo em comissão de Assessora de Contabili-
dade – Nível 2, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Planeja-
mento e Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 896   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica exonerada a Sra. MAGDA BARCELOS 
CRUVINEL, do cargo em comissão de Assessora Financeira – Nível 
1, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 897   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica exonerada a Sra. JAQUELINE PIRES 
MOREIRA do cargo em comissão de Assessora de Tributação e Ar-
recadação – Nível 2, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Pla-
nejamento e Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

DECRETO Nº 898   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica nomeado o Sr. JOSÉ ADRIANO BARBO-
SA, para o cargo em comissão de Assessor Financeiro – Nível 1, lota-
do na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 899   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica nomeada a Sra. MARIA LÚCIA BATISTA 
GOULART, para o cargo em comissão de Contadora Geral, lotada na 
Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 900   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica nomeada a Sra. MAGDA BARCELOS 
CRUVINEL, para o cargo em comissão de Assessora de Tributação 
e Arrecadação – Nível 2, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, 
Planejamento e Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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DECRETO Nº 901   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica nomeada a Sra. JAQUELINE PIRES MO-
REIRA para o cargo em comissão de Assessora de Contabilidade – 
Nível 2, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e 
Gestão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 902   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

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

Art. 1º. Fica exonerado o Sr. FÁBIO FERREIRA 
FRANÇA, do cargo em comissão de Assessor de Abordagem Social 
– Nível 4, lotado na Secretaria Municipal de Ação Social.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 903   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Designa para função gratificada e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o 
anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado 
pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de junho de 1990, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica designado ao servidor ALEXANDRE 
FRANCISCO DOS SANTOS, para o exercício da função de Encar-
regado do Serviço de Manutenção da Escola Municipal Professora 
Leonilda Montandon da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

DECRETO Nº 904   -   DE 17 DE MAIO DE 2022

Designa para função gratificada e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais que confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o 
anexo II da Lei Municipal nº 2.948 de 03 de abril de 1995, tratado 
pelo artigo 34 da Lei Municipal nº 2.360 de 18 de junho de 1990, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 4.145 de 24 de fevereiro de 2003, 
DECRETA:

Art. 1º. Fica designada a servidora MARILENE LUIZA 
PACHECO, para o exercício da função de Encarregada do Serviço de 
Coordenação de Atendimentos dos Autistas Severos com Atividades 
no ABA da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Aviso de Remarcação de Licitação. 
Pregão Eletrônico 09.066/2022. 
Processo: 89/2022. 

O Município de Araxá, comunica aos interessados que em 
virtude de ter sido classificado deserta, fica designada nova data de 
acolhimento das propostas dia 23/05/2022 à partir das 08:00 horas 
até 03/06/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e 
Início da sessão de disputa de preços dia 03/06/2022 às 09:05 horas, 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de (alinhamento, balanceamento, cambagem e caster), para a manu-
tenção preventiva da frota de veículos leves que atendem aos serviços 
realizados por diversas secretarias e órgãos conveniados da Prefeitura 
Municipal de Araxá-MG. Edital disponível: 23/05/2022. Setor de Li-
citações: 0(34)3691-7022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

20/05/2022.  

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Aviso de Remarcação de Licitação. 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.002/2022. 
Processo 92/2022.  

O Município de Araxá, comunica aos interessados que em 
virtude de readequação técnica do edital, fica designada nova data 
para realização do credenciamento a partir da data de disponibilização 
do Edital, dia 23/05/2022 às 09:00,  para a contratação de profissio-
nal 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 

SETOR DE LICITAÇÕES
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uso pela Prefeitura Municipal de Araxá. 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

20/05/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Inexigibilidade por Credenciamento 12.006/2021. 
Processo 227. 
Convocação. 

O Município de Araxá torna público, convocação dos 
sorteados no processo em epígrafe com o seguinte objeto: Creden-
ciamento individual de pessoa física especializada para prestação de 
serviços de transporte automotivo escolar rural e administrativo, com 
fornecimento de mão de obra (condutores) e veículos para atender a 
Secretaria Municipal de Educação. Como nas convocações anteriores 
não se atingiu o número de veículos automotores necessários para 
atender a demanda da Secretaria de Educação conforme edital, ficam 
convocados os sorteados, sendo os 13 (treze) primeiros sorteados 
da lista dos 36 (trinta e seis) inscritos: 8° Luis Henrique Duarte; 9° 
Marcos Gonçalves Dias; 10° Ademir Rezende Rodrigues; 11° Marcos 
Aparecido De Oliveira; 12° Denis Roberto Vaz; 13° Bruna Dias De 
Mendonça;16° Leandro Ribeiro Lara. Os documentos de habilitação 
deverão ser apresentados no período de 24 a 30 de maio de 2022 das 
09:00hrs as 12:00hrs e das 14:00hrs as 18:00hrs no local indicado no 
edital. 

Nathalie Isabela Kfuri da Silva
Presidente em exercício da C.P.L.

19/05/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo. 
Concorrência 03.004/2020. 
Processo 104/2020. 

Contrato: 375/2020. 

O Município e Vilasa Construtora LTDA, firmam aditivo 
de reequilíbrio econômico financeiro no valor de R$ 945.541,26. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

05/04/2022. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Pregão eletrônico 09.055/2022. 
Processo 073/2022. 
Contrato: 170/2022. 

O Município e Giselle Kodama Rodrigues 04253739679, 
valor global: R$ 7.450,00, para aquisição de impressora plotter de 
recorte e risco digital com sensor a laser automático, para atender a 
oficina de placas de sinalização vertical da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública do Município de Araxá-MG. Prazo de vigência: 
05/08/2022. Prazo de execução: 05/05/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

06/05/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Retificação. 
Extrato de Termo Aditivo. 
Concorrência 03.002/2020. 

Fica retificada a publicação realizada no Diário Ofi-
cial Eletrônico do Município de Araxá-MG, edição: 123, no dia 
18/05/2022, página 12, onde lia-se: Concorrência 03.002/2022; leia-
-se: 03.002/2020. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

20/05/2022. 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO nº. 20, de 16 de maio de 2022.

Dispõe sobre julgamento do recurso interposto pela 
Secretaria Municipal de Educação, face ao resultado preliminar do 
processo seletivo de projetos apresentados por órgãos, entidades e 
programas governamentais do município de Araxá-MG, inscritos no 
CMDCA, aprovado pela Resolução CMDCA nº 18, de 28 de abril de 
2022 e a aprovação do resultado final 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
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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 disposto no Artigos 20 e 21, da 
Resolução n.º 07, de 09 de fevereiro de 2022, acerca da abertura 
de processo seletivo para repasse de recursos do FMDCA (Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) para órgãos, 
entidades e programas governamentais do Município de Araxá-
MG, inscritos no CMDCA, que dispõe sobre o procedimento de 
julgamento dos recursos administrativos interpostos face ao resultado 
preliminar no âmbito da Resolução nº 007/2022/CMDCA, aprovado 
pela Resolução n.º 018, de 28 de abril de 2022;

CONSIDERANDO a recomendação do parecer 
apresentado pela Comissão Especial de Análise e Seleção acerca 
do recurso administrativo interposto pela Secretaria Municipal 
de Educação, através do Ofício nº SME. GAB. 315/2022, face ao 
resultado preliminar do processo seletivo para repasse de recursos do 
FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) 
para órgãos, entidades e programas governamentais do Município de 
Araxá-MG, através da Resolução nº 07, de 09 de fevereiro de 2022;

CONSIDERANDO o parecer apresentado pela Comissão 
de Seleção acerca dos projetos e respectivos planos de trabalho 
apresentados por órgãos, entidades e programas governamentais 
do Município de Araxá-MG, 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;   

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 20 e 23 da 
Resolução n.º 007/2022/CMDCA, de 09 de fevereiro de 2022, que 
dispõem sobre o julgamento das propostas apresentadas por órgãos, 
entidades e programas governamentais do Município de Araxá-
MG, a publicação do resultado preliminar, a interposição de recurso 
administrativo face ao resultado do processo de seleção e a publicação 
do resultado final;   

CONSIDERANDO a deliberação da plenária do 
CMDCA, em sessão extraordinária de 13 de maio de 2022, conforme 
respectiva ata lavrada.  

 
RESOLVE:

Art. 1º- Fica acolhido o recurso administrativo interposto 
pela Secretaria Municipal de Educação, através do Ofício nº SME. 
GAB. 315/2022, face ao resultado preliminar do processo seletivo 
para repasse de recursos do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente) para órgãos, entidades e programas 
governamentais do Município de Araxá-MG, através da Resolução 
CMDCA nº 19, de 16 de maio de 2022. 

Art. 2º- Fica aprovado o resultado final do processo de 
seleção de projetos apresentados por órgãos, entidades e programas 
governamentais do município de Araxá inscritos no CMDCA, 
conforme o disposto na Resolução n.º 018/2022/CMDCA, de 28 de 
abril de 2022: 

A) Projetos Aprovados:

B) Projeto Eliminado:

Art. 3º- O valor global autorizado para repasse a todos os 
projetos aprovados é de R$ 1.791.988,80 (um milhão e setecentos e 
noventa e um mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) 
da unidade orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – FMDCA.

Art. 4º-  São obrigações da Secretaria Municipal à qual se 
encontrar vinculado o Projeto Governamental:

                      

 

Entidade, órgão ou 

programa do 

governo municipal 

proponente 

Projeto 
Valor Autorizado- 

repasse do FMDCA 

Secretaria Municipal 

de Educação 

“Araxá 

Educ@Círculos” 

R$ 163.000,40 (cento 

e sessenta e três mil 

reais e quarenta 

centavos); 

Secretaria Municipal 

de Educação 
“AME” 

R$ 1.023.081,40 (um 

milhão e vinte e três 

mil e oitenta e um 

reais e quarenta 

centavos); 

Secretaria Municipal 

de Esportes 
“Viva a Vida” 

R$ 605.907,00 

(seiscentos e cinco 

mil e novecentos e 

sete reais). 

 
VALOR 

TOTAL  

R$ 1.791.988,80 (um 

milhão e setecentos e 

noventa e um mil e 

novecentos e oitenta 

e oito reais e oitenta 

centavos) 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Entidade, órgão ou 

programa do governo 

municipal proponente 

Projeto 

Fundação Cultural 

Calmon Barreto 
“Monitor Mirim” 
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I. Manter e movimentar os recursos financeiros em conta 
bancária específica;

II. Permitir o livre acesso dos agentes públicos 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 do objeto do Projeto Governamental;

III. Responder exclusivamente pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos repassados;

IV. Responder exclusivamente pelo pagamento dos 
encargos oriundos da contratação de pessoal e outros relacionados 
à execução do Projeto Governamental, observando no tocante à dita 
contratação o Princípio da Impessoalidade;

V. Prestar contas dos recursos financeiros recebidos aos 
órgãos competentes da Administração Pública Municipal, nos termos 
dos artigos 7º e 8º da Resolução 17/2021/CMDCA;

VI. Devolver, ao fim da execução do Projeto 
Governamental, e caso exista, o saldo financeiro remanescente ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá- 
FMDCA -;

VII. Cumprir o objeto dentro do prazo previsto no Projeto 
Governamental apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA.

Art. 5º- Fica expressamente vedada a utilização do 
recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Araxá – FMDCA, para finalidades alheias à 
execução do Projeto Governamental, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade daqueles aos quais se imputar a indevida utilização, 
inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, 
salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública Municipal 
na liberação dos recursos financeiros.

Art. 6º- O Projeto Governamental deverá ser executado 
dentro do prazo constante do projeto apresentado e aprovado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, prazo este a ser contado a partir do depósito dos recursos 
financeiros em conta específica, observando-se o seguinte:

I – Sempre que necessárias, serão admitidas prorrogações 
do prazo de vigência da execução do Projeto Governamental, 
mediante proposta da Secretaria Municipal à qual estiver o dito projeto 
vinculado, devidamente justificada e formulada no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias antes de seu término, estando condicionadas à 
autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá – CMDCA e manifestação favorável do agente 
público designado para o acompanhamento da execução do Projeto 
Governamental.

II - Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
através de Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Araxá – CMDCA, a ser publicada antes do 
término da vigência do prazo de execução do Projeto Governamental. 

Art. 7º- Compete ao Chefe do Poder Executivo nomear 
agente público para fins de acompanhamento da execução do Projeto 
Governamental a ser executado com recursos financeiros procedentes 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FMDCA.

§ 1º. Cabe ao agente público nomeado para o desempenho 

da função prevista no caput deste artigo elaborar, sem prejuízo do 
relatório final, relatórios mensais amparados em visitas in loco, 
visando constatar a correta execução do Projeto Governamental.

§ 2º. O agente público nomeado para o disposto no 
caput deste artigo deverá informar à Secretaria Municipal à qual 
estiver vinculado o Projeto Governamental, quaisquer das seguintes 
situações:

I - Quando houver evidências de irregularidade na 
aplicação de parcela anteriormente recebida;

II – Quando constatado desvio de finalidade na aplicação 
dos recursos públicos, atrasos não justificados no cumprimento 
das ações e metas pactuadas no Projeto Governamental ou práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública, 
notadamente nas contratações;

I - Quando houver evidências de irregularidade na 
aplicação de parcela anteriormente recebida;

II – Quando constatado desvio de finalidade na aplicação 
dos recursos públicos, atrasos não justificados no cumprimento 
das ações e metas pactuadas no Projeto Governamental ou práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública, 
notadamente nas contratações;

§ 3º. Apurada a ocorrência de quaisquer das situações 
previstas no parágrafo anterior, caberá à Secretaria Municipal à qual 
estiver vinculado o Projeto Governamental saná-las, quando possível, 
no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da responsabilização 
daquele que as praticou.

Art. 8º- Para fins de prestação de contas, os responsáveis 
pela execução do Projeto Governamental deverão apresentar, em até 
30 (trinta) dias úteis após o encerramento de cada mês do ano civil 
e ao Setor de Convênios e Acordos Congêneres do Município de 
Araxá, bem como ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Araxá – CMDCA:

I - Relatório de Execução do Objeto que conterá:

a) as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) a demonstração do alcance das metas referentes 
ao período de que trata a prestação de contas, apresentando um 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

c) os documentos de comprovação do cumprimento 
do objeto e realização das ações, como fichas de inscrição, listas 
de presença, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado.

II – Relatório de Execução Financeira, demonstrando as 
receitas e as despesas efetivamente realizadas e, quando houver, a 
relação de bens adquiridos.

Parágrafo Único. O relatório de execução financeira 
deverá ser acompanhado dos extratos bancários da conta específica 
vinculada à execução do Projeto Governamental, da conciliação 
bancária, de cópia das notas e comprovantes fiscais e de recibos e, 
quando houver previsão no referido projeto de contratação de pessoal 
e de pagamento de encargos, os comprovantes de recolhimento dos 
tributos oriundos da relação trabalhista, acompanhados da Guia 
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social – GFIP, referentes ao período de 
que trata a prestação de contas, sem prejuízo da apresentação de
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outros documentos requisitados pelos órgãos mencionados 
no caput deste artigo.

 
Art. 9º-Sem prejuízo da prestação de contas do artigo 

anterior, cumpre aos responsáveis pela execução do Projeto 
Governamental apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias úteis 
após o encerramento deste, Prestação de Contas Final ao Setor de 
Convênios e Acordos Congêneres do Município de Araxá, bem como 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Araxá – CMDCA.

Art. 10º- Esta Resolução deverá ser homologada pelo 
Prefeito do Município de Araxá como condição para execução do 

Projeto Governamental.  

Art. 11º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com seus efeitos retroativos a 13 de maio de 2022.

Araxá, 16 de maio de 2022.

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

Rubens Magela da Silva
Prefeito do Município de Araxá
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