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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 934 DE 03 DE JUNHO DE 2022
Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, 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-

Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e
Avaliação para fins de acompanhamento dos Termos de Fomento
mencionados no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Mícia Miriam de Abreu, CPF nº 098.920.42603 e RG nº 15302620 (Presidente).
II – senhor Fabio Ferreira França, CPF nº 065.292.21638 e RG nº 10413194 (Secretário).
III - senhora Maria Tereza Tormin Dias, CPF nº
084.908.206-43 e RG nº 122116077 (Membro).
blicação.

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua puRUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

----------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 935 DE 03 DE JUNHO DE 2022
Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, 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 atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o senhor Marlon de Lima Lopes,
CPF nº 121.970.626-46 e RG nº 18581528, como gestor dos Termos
de Fomento nºs 017/2022 e 019/2022, celebrados entre o Município
de Araxá e a Associação Lar Ebenézer.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e
Avaliação para fins de acompanhamento dos Termos de Fomento
mencionados no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-
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00 e RG nº 7640082 (Presidente).

mencionados no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

II – senhor Fábio Ferreira França, CPF nº 065.292.21638 e RG nº 10413194 (Secretário).

I – senhor Max Emiliano Martins, CPF nº 761.661.12653 e RG nº 6178573 (Presidente).

III - senhora Maria Tereza Tormin Dias, CPF nº
084.908.206-43 e RG nº 122116077 (Membro).

II – senhor Fabio Ferreira França, CPF nº 065.292.21638 e RG nº 10413194 (Secretário).

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

III - senhora Lidianne de Souza Ferreira, CPF nº
047.090.846-70 e RG nº 47.790.68 (Membro).

blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

blicação.

----------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 937 DE 03 DE JUNHO DE 2022
Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, 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 atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Fernanda Paganucci,
CPF nº 755.565.886-00 e RG nº 76.400.82, como gestora do Termo
de Fomento nº 022/2022, celebrado entre o Município de Araxá e a
Associação Comunitária do Distrito de Itaipú.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e
Avaliação para fins de acompanhamento do Termo de Fomento mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhor Max Emiliano Martins, CPF nº 761.661.12653 e RG nº 6178573 (Presidente).
II – senhor Fabio Ferreira França, CPF nº 065.292.21638 e RG nº 10413194 (Secretário).
III - senhora Lidianne de Souza Ferreira, CPF nº
047.090.846-70 e RG nº 47.790.68 (Membro).
blicação.

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua puRUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

----------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 938 DE 03 DE JUNHO DE 2022
Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, 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 atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Fernanda Paganucci,
CPF nº 755.565.886-00 e RG nº 76.400.82, como gestora dos Termos
de Fomento nºs 020/2022 e 026/2022, celebrados entre o Município
de Araxá e o Recanto do Idoso São Vicente de Paulo.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e
Avaliação para fins de acompanhamento dos Termos de Fomento

Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua puRUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

----------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 939 - DE 03 DE JUNHO DE 2022
menciona.

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 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 Municipal nº 7.694/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. RONALDO JEOVANE
BORGES, para o cargo em comissão de Assessor de Informática –
Nível 5, lotado na Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 27 de maio de 2022.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.810 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre a proibição da comercialização do
cachimbo de água egípcio, conhecido como Narguilé, aos menores
de dezoito anos de idade, bem como seu consumo e uso em locais
públicos e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa
do Vereador Evaldo Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, com
a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica proibida a venda e a comercialização do
cachimbo de água, narguilé, aos menores de dezoito anos.
§ 1º - Incluem-se na proibição estabelecida no “caput”
as essências, o fumo, o tabaco, o carvão vegetal e as peças vendidas
separadamente que compõem o aparelho, qualquer acessório para a
prática desse instrumento.
§ 2º - Os estabelecimentos que comercializam o produto
só poderão vender os itens para essa prática aos consumidores que
comprovarem sua maioridade, por meio da apresentação de registro
de identidade ou documento de identificação pessoal com foto.
§ 3º- Os estabelecimentos que além da venda do produto de que trata essa Lei, comercializam gêneros alimentícios, ficam
obrigados a manter os componentes do narguilé em local específico e
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isolado, distante das demais mercadorias.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará
o infrator à penalidade prevista no art. 243 da Lei nº 8.609, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), e no art.
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor – CDC).
Art. 3º - O descumprimento desta Lei implica,
sucessivamente:
I - Multa de 10 (dez) Unidades Padrão Monetária do
Município – UFMs;
II - Cassação do alvará de funcionamento pelo prazo de
até 2 (dois) anos; e
III – fechamento definitivo do estabelecimento.
§ 1º - O valor da multa será proporcional à quantidade de
materiais comercializados.
§ 2º - Como medida administrativa fica prevista a
interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa
imposta.
§ 3º - O valor das multas aplicadas aos estabelecimentos
comerciais será direcionado na íntegra à Secretária da Saúde.
Art. 4º - O estabelecimento comercial ao qual esta lei se
aplica deverá fixar no seu interior placa de aviso, escrito de forma
clara e em local visível, quanto à proibição estabelecida no art. 1º
desta lei.
Art. 5º - Fica obrigado a todos os produtos com vínculo
ao art. 1º trazer em seu rótulo/embalagem informações sobre os
malefícios do fumo do narguilé, com frases sucintas e esclarecedoras.
Art. 6º - O Poder Público fica responsável pela ampla
divulgação e conscientização dos jovens sobre os males causados,
conforme exposto no art. 5º.
Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Art. 8º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a
presente Lei, no que couber.
Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.811 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados,
supermercados, atacados e similares no âmbito do município de
Araxá / MG de possuírem carrinhos de compra adaptados para
as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A CÂMARA MUNICIPAL 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:
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Art. 1º - Ficam os hipermercados, supermercados,
atacados e similares, localizados no município de Araxá / MG,
obrigados a disponibilizar 2% (dois por cento) da totalidade
dos carrinhos de compra adaptados para crianças e adultos com
deficiências ou mobilidade reduzida durante suas compras nos
referidos estabelecimentos.
Art. 2º - Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; e as
pessoas que possuem algum tipo de deficiência de forma temporária
ou permanente, têm dificuldades de movimentar-se, comprometendo
a flexibilidade, a coordenação motora e a percepção.
Art.3° - A não observância dos dispositivos anteriores,
sujeitará sanções e multas previstas na Lei Federal n° 8078/90,
Código de Defesa do Consumidor.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.812 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Autoriza a abertura de créditos especiais 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 autorizada a abertura de crédito especial
no valor de R$ 1.025.000,00 (um milhão, vinte e cinco mil reais)
no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, a atividade
REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS MUNICIPALIZADAS –
Projeto Mão Dadas, visando a realização de reformas e manutenção
nas escolas municipalizadas.
Art. 2º. Fica autorizada a abertura de crédito especial
no valor de R$ 5.230.000,00 (cinco milhões duzentos e trinta mil
reais) no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, o projeto
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
visando a construção de dois centros de educação infantil.
Art. 3º. Fica autorizada a abertura de crédito especial no
valor de R$ 1.425.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco
mil reais) no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, a
atividade AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO, visando a
aquisição de ônibus de 30 lugares e mobiliários para atendimento das
atividades da educação.
Art. 4º. Para fazer face aos créditos autorizados nos
artigos 1º., 2º. e 3º. desta Lei utilizar-se-ão recursos de excesso de
arrecadação proveniente de transferências realizadas pelo Governo
do Estado de Minas Gerais conforme convênio, utilizando a fonte de
recursos 01.0071.0071.0071 – Transferência do Estado Referentes a
Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados.
Parágrafo único – O executivo encaminhará no prazo
de 10 (Dez) dias o comprovante das transferências mencionadas no
‘caput” desse artigo ao legislativo.
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Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária para o
exercício de 2022 para ajustes necessários em face aos créditos especiais autorizados por esta Lei.
Parágrafo único. Fica autorizado a suplementação das
dotações orçamentárias abertas por esta lei, nos termos do art. 43 da
Lei Federal n 4320/64
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.813 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Autoriza a abertura de crédito especial 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 o Poder Executivo Municipal, autorizado a
abrir Créditos Adicionais Especiais no orçamento da Fundação Cultural Calmon Barreto até valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta
mil), destinados à atividade: REFORMA DA SEDE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO.
Parágrafo único. Para fazer face ao crédito autorizado no
caput utilizar-se-ão anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente da Fundação Cultural Calmon
Barreto.

I - garantir a função social da propriedade;
II - ordenar e controlar o uso do solo no Município de
Araxá, proporcionando o crescimento urbano de maneira adequada;
naturais;

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.814 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Estabelece os critérios para a implantação e regularização dos chacreamentos constituídos por sítios de recreio e dá
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º- Esta Lei estabelece os critérios para a implantação e regularização dos chacreamentos de sítios de recreio nas Zonas
de Urbanização Específicas.
Art. 2º- São diretrizes desta Lei:

III - preservar o meio ambiente e valorizar os recursos

IV - adequar a situação dos proprietários dos sítios de recreios em condições irregulares, de modo a evitar o desenvolvimento
de problemas de ordem social daí decorrentes;
V - possibilitar meios que proporcionem qualidade de
vida à população do Município de Araxá.
Art. 3º- Somente será permitida a criação de Zona de
Urbanização Específica em áreas de zona rural ou zona de expansão
urbana com características eminentemente rurais.
§ 1º. As Zonas de Urbanização Específicas a que se refere
a presente Lei deverão se submeter, no que couber, ao disposto nas
Leis Federais nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, nº 10.257,
de 10 de julho de 2001, nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nº 12.651,
de 25 de maio de 2012, e nº 13.465, de 11 de julho de 2017, bem como
a eventuais diplomas legais que vierem a substituí-las ou alterá-las.
§2º. Nas Zonas de Urbanização Específica serão destinadas à implementação de condomínios urbanísticos conforme previsão
da Lei Municipal de Parcelamento do Solo, respeitadas as seguintes
condições:
drados);

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária para o
exercício de 2022 para ajustes necessários em face ao crédito especial
autorizado por esta Lei.
Parágrafo único. Fica autorizado a suplementação das
dotações orçamentárias abertas por esta lei, nos termos do art. 43 da
Lei Federal n 4320/64
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I - lotes com área mínima de 1.000m2 (mil metros quaII - testada dos lotes de no mínimo 20m (vinte metros);
III - área verde de no mínimo 15% (quinze por cento);
IV - coeficiente de aproveitamento máximo de 0.6;

to);

V - taxa de ocupação máxima de 40% (quarenta por cen-

VI - taxa de permeabilidade e índice de cobertura vegetal
mínimo de 60% (sessenta por cento);
VII - limite máximo de 2 (dois) andares, compreendendo
o andar térreo mais 1 (um);
VIII - afastamento frontal mínimo de 5m (cinco metros);
IX - afastamento lateral mínimo de 3m (três metros);
X - afastamento posterior mínimo de 3m (três metros).
Art. 4º - As unidades referidas no art. 1º desta Lei estarão
sujeitas ao Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana,
nos termos do Código Tributário Municipal.
Art. 5º - Todos os custos pela regularização e execução
dos projetos urbanístico e ambiental referentes ao parcelamento do
solo rural para fins de regularização do chacreamento, a que se refere
a presente Lei, serão de responsabilidade do condomínio/proprietário/
empreendedor.
Parágrafo único. Caso necessária, a construção da via de
acesso desde a estrada municipal, estadual ou federal será por conta
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do empreendedor, a qual deverá seguir as regras construtivas apropriadas, com compactação, encascalhamento, drenagem pluvial, cercamento, pontes e mata-burros de acordo com as necessidades.
Art. 6º- Os chacreamentos a que se refere esta Lei têm
fim recreativo, admitindo-se o desenvolvimento de atividades agropecuárias de natureza familiar, bem como pequenas indústrias caseiras,
desde que respeitadas às normas gerais aplicáveis e seja autorizado
pela convenção do condomínio.
Parágrafo único. Poderá existir, nos chacreamentos referidos no caput deste artigo, área reservada para comércio local, nos
termos definidos pela convenção do condomínio, respeitadas as normas de instalação, localização e funcionamento aplicáveis à prestação
de serviços e ao comércio.
Art. 7º- As vias, áreas verdes, calçadas e outros espaços
de uso comum pertencerão aos condôminos, nos termos previstos nesta Lei e na respectiva convenção de cada condomínio a ser implementado/regularizado.
Parágrafo único. É de responsabilidade dos proprietários
dos sítios de recreio a manutenção das áreas reservadas para seu uso
privativo, enquanto que a conservação das áreas de uso comum é de
responsabilidade do condomínio/proprietário/empreendedor/associação.
Capítulo II
DO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
Art. 8º- O processo de implantação de chacreamento nos
moldes preconizados na presente Lei deverá ser proposto pelo proprietário empreendedor e, quando o requerimento for de regularização
de empreendimento já consolidado, poderão dar início ao processo
administrativo:
I - os proprietários de glebas rurais onde houve o parcelamento de forma irregular;
II - os beneficiários da regularização, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais,
associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações
civis que tenham por finalidade atividades na área de desenvolvimento urbano;
III - os empreendedores ou incorporadores.
Art. 9º - O interessado em implantar/regularizar chacreamento para os fins desta Lei deve apresentar requerimento contendo
a qualificação completa da pessoa física ou jurídica requerente, inclusive endereço eletrônico e telefone (comercial, residencial e celular), solicitando as diretrizes urbanísticas, acompanhado da seguinte
documentação, dentre outros exigíveis, a depender do caso concreto:
I - certidão negativa de débitos tributários federais, estaduais e municipais relativa ao imóvel onde será implantado ou implantou-se o chacreamento;
II - localização da gleba, com amarração através de coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural georreferenciada ao sistema geodésico brasileiro;
III - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que demonstre
as unidades autônomas, as construções, o sistema viário, as áreas de
uso em comum, os acidentes geográficos e os demais elementos ca-
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racterizadores do empreendimento a que se pretende regularizar;
IV - manifestação dos titulares de direitos reais sobre o
imóvel e dos confrontantes;
V - certidão de registro atualizada do imóvel, expedida
em até 90 (noventa) dias, contados do protocolo do requerimento,
contendo eventuais ações reais referentes ao imóvel, pelo período de
5 (cinco) anos;
VI - planta do perímetro do empreendimento objeto do
pedido de implantação ou regularização em escala 1:1000 (um por
mil), em 4 (quatro) vias impressas, além de uma cópia digital, contendo:
a) as divisas da gleba a ser regularizada, com a demarcação do seu perímetro, bem como a indicação de todos os confrontantes, conforme escritura pública, e os memoriais descritivos;
b) as dimensões das unidades autônomas e quadras, bem
como sua numeração, além da largura das avenidas, ruas e calçadas;
c) localização de cursos d`água, nascentes, áreas de preservação permanente, áreas de preservação ambiental, olhos d`água,
brejos, veredas, áreas úmidas, bem como dos demais elementos naturais existentes na gleba;
d) localização dos logradouros, espaços livres, áreas verdes, áreas destinadas ao uso comum, equipamentos urbanos e áreas de
preservação permanente, quando for o caso;
e) as vias de acesso;
f) as vias de circulação interna, articuladas com as vias
adjacentes oficiais, com a indicação do tipo de pavimentação, harmonizadas com a topografia local e em conformidade com as normas
de sistema viário e/ou com o definido em convenção de condomínio/
estatuto social;
g) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios,
cordas, arcos, ponto de tangência e ângulos centrais das vias;
h) os espaços vazios, devidamente cotados;
VII - memoriais descritivos;
VIII - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos condôminos, quando for o caso;
caso;

IX - estudo técnico para situação de risco, quando for o

X - cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária
da execução de serviços e da implantação das obras de infraestrutura
para atender aos requisitos exigidos na presente Lei, das compensações
urbanísticas, ambientais e outras;
XI - projeto técnico demonstrando o sistema de coleta e
tratamento do esgoto, preferencialmente coletivo, ou a informação
específica de que cada proprietário será responsável pelo tratamento
do esgoto de sua unidade autônoma, em qualquer caso indicando a
localização, dimensões e técnicas usadas na estação de tratamento de
esgoto ou meio alternativo aprovado por órgãos técnicos;
XII - projeto de captação, armazenamento e distribuição
de água potável, com o respectivo memorial descritivo;
XIII

- projeto de sinalização vertical e horizontal, com
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o respectivo memorial descritivo, se for o caso;
XIV - apresentação dos Responsáveis Técnicos - RTs pela execução das obras de infraestrutura do empreendimento;
XV - projeto ambiental, no qual serão previstas medidas
mitigadoras e compensatórias;
mento;

XVI - minuta da convenção de condomínio do chacrea-

XVII - comprovante de pagamento de taxas e emolumentos sobre o parcelamento do solo, que serão calculados pelo Município tomando-se por base os mesmos parâmetros aplicáveis ao parcelamento do solo urbano;
XVIII - documentação específica para infraestrutura do
sistema de abastecimento de água potável, preferencialmente coletivo;
XIX - outros documentos exigidos pelas legislações federal, estadual e municipal.
§ 1º- O esgoto sanitário do empreendimento referido no
inciso XI do caput do presente artigo não poderá, em nenhuma hipótese, ser lançado sem o respectivo tratamento nos mananciais hídricos,
devendo ter sua destinação conforme apontado pelo órgão municipal
competente.
§ 2º- Todos os documentos referidos no presente artigo
deverão ser assinados pelo proprietário ou seu representante legal e
por profissional legalmente habilitado para os projetos, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou similar, nos termos das legislações
federais que regulem o assunto.
§ 3º- Caso não seja possível a fixação do sistema coletivo
de abastecimento de água potável e de coleta e tratamento do esgoto
a que se referem os incisos XI e XII do caput do presente artigo, a
implantação do sistema individual dependerá de estudo de viabilidade
técnica devidamente aprovado pelo órgão municipal competente.
§ 4º- A coleta e o transporte de resíduos sólidos, gerados no empreendimento, serão de responsabilidade do condomínio/
proprietário/empreendedor/associação até os pontos devidamente licenciados pelos órgãos competentes, arcando o responsável pela sua
geração com todas as despesas para a devida destinação final.
Art. 10. É de responsabilidade do condomínio/proprietário/empreendedor/associação do imóvel a ser implantado/regularizado a construção da via de acesso à Zona de Urbanização Específica
desde a estrada municipal, estadual ou federal, conforme o caso, devidamente sinalizada, a qual deverá observar as regras construtivas
apropriadas, tais como compactação, cascalhamento, drenagem pluvial, cercamento, pontes, mata-burros, dentre outras necessidades de
cada caso concreto.
Art. 11. Protocolado o requerimento de implantação/
regularização, ele será encaminhado ao Instituto de Planejamento e
Desenvolvimentos Sustentável de Araxá – IPDSA, que
expedirá despacho prévio no qual avaliará a suficiência da
documentação apresentada e exigirá, quando for o caso, a sua complementação, fixando prazo razoável para tanto, o qual poderá ser estendido mediante pedido motivado do requerente para a devida análise e
deliberação a autoridade municipal superior.
Parágrafo único. Não atendido o prazo fixado no caput
deste artigo ou nas hipóteses em que o processo permanecer parali-
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sado, por período superior a 120 (cento e vinte) dias, por inércia do
interessado, este será arquivado.
Capítulo III
DAS RESTRIÇÕES E REQUISITOS GERAIS
Art. 12. Respeitado o prescrito nas leis federais e estaduais que regulem ou venham a regular a destinação, o uso e o parcelamento do solo rural, não estão sujeitos a parcelamentos para a
finalidade de regularização prevista nesta Lei os empreendimentos
situados:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes
de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material
nocivo à saúde pública, sem que tenham sido previamente saneados e
liberados pela autoridade ambiental competente;
III - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
IV - em áreas nas quais a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.
Parágrafo único. As áreas impróprias, como as enumeradas no caput deste artigo, poderão se constituir em faixas não
edificáveis das Zonas de Urbanização Específica, devendo ter suas
características preservadas pelo condomínio/proprietário/empreendedor/associação, as quais não poderão ser computadas para quaisquer
outros percentuais urbanísticos e ambientais.
Art. 13. As Zonas de Urbanização Específicas, objeto
de implantação/regularização a que se refere a presente Lei, deverão
atender, no mínimo, aos seguintes requisitos, salvo impossibilidade
devidamente demonstrada e motivada:
I - reserva de faixa mínima de 15,00m (quinze metros)
sem edificação de cada lateral das faixas de domínio que façam divisa
com rodovias, ruas, estradas, ferrovias, linhas de transmissão de energia, dutos ou canais de saneamento e suas áreas de domínio ou servidão, exceto no caso de estradas vicinais, as quais deverão ter reserva
de faixa mínima de 5,00m (cinco metros) de sua margem, salvo se a
legislação federal ou estadual dispuser de forma diversa;
II - articulação das vias internas com as vias públicas adjacentes, utilizando ou não vias de acesso, harmonizadas com a topografia local e com a legislação vigente que dispor sobre sistema viário,
admitindo-se, a critério dos órgãos municipais, a interligação por um
só ponto de acesso;
III - implantação das vias de circulação e acesso às chácaras pavimentadas (asfaltadas, calçadas, ou outro pavimento) ou não
(cascalhadas e compactadas), com drenagem pluvial, com faixa de
domínio e declividade máxima estabelecida na legislação vigente que
dispor sobre sistema viário;
IV - identificação, por meio de placas, conforme normas
de trânsito vigentes, das unidades autônomas e das vias de circulação;
V - sinalização vertical/horizontal, nos termos exigidos
pela legislação de trânsito;
VI - contenção das encostas, se necessário, instaladas
mediante projeto específico e respectivo memorial descritivo, com a
emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica, sob a responsabilidade de profissional habilitado;

PÁGINA | 7

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - 		

QUARTA, 15 DE JUNHO DE 2022

VII - obra de escoamento de águas pluviais, compreendendo, quando necessário, as galerias e bocas de lobo, curvas de
nível, bacias de contenção, poços de visita e respectivos acessórios,
além de outros exigidos pelo órgão municipal responsável, de forma a
garantir a preservação do solo e do meio ambiente;

rede de distribuição de água potável e rede coletora de esgoto, poderá
o condomínio/proprietário/empreendedor/associação firmar parcerias
ou contratar órgãos públicos ou entidades privadas, mantida, em qualquer hipótese, a sua responsabilidade solidária pela boa execução dos
serviços contratados dentro das melhores técnicas de engenharia.

VIII - implantação de rede de distribuição de água potável, sob a propriedade e administração do condomínio/associação,
com equipamentos e acessórios, tais como estação de recalque, reservatório elevado ou apoiado, poço artesiano, ou uma alternativa viável,
conforme diretrizes dos órgãos municipais/concessionárias competentes, admitido o abastecimento individual por cisternas, poços ou
equivalentes, desde que atendida a legislação ambiental em vigor;

Art. 14. As vias de circulação internas deverão possuir
largura mínima de:

IX - implantação de rede coletora de esgoto conforme
projeto aprovado pelos órgãos municipais competentes, inclusive
bombeamento, se necessário, e estação de tratamento ou alternativa
compatível, ou a implantação de sistema específico para cada unidade
autônoma, como também meio alternativo aprovado por órgãos técnicos, em ambos os casos desde que garantida a qualidade ambiental,
respeitada a legislação em vigor;
XI - implantação de rede de distribuição de energia elétrica, nos moldes aprovados pela empresa concessionária, com manutenção e custeio de responsabilidade exclusiva do condomínio/ proprietário/empreendedor/associação;
XII - implantação do serviço de limpeza e manutenção
das vias internas e vias de acesso, as expensas do condomínio/proprietário/empreendedor/associação;
XIII - arborização das áreas comuns destinadas ao lazer e das vias de circulação, conforme legislação em vigor e diretrizes
estabelecidas pelo órgão ambiental municipal competente;
XIV - tratamento dos resíduos sólidos gerados, podendo fazê-lo internamente, mediante sistemas aprovados pelos órgãos
municipais, contratação de terceiros, ou, ainda, mediante entrega nos
locais, dias e horários determinados pelo Poder Público Municipal;
XV - obtenção de licenciamento ambiental do empreendimento perante os órgãos ambientais competentes, ou documento que
comprove a desobrigação, nos termos da legislação de regência;
XVI - cerca ou muro divisório e de fechamento em todo o
perímetro do empreendimento.

I - 11,00m (onze metros) para ruas, sendo 3,50m (três metros e meio) para cada faixa de sentido de circulação veicular e 2,00m
(dois metros) para cada faixa destinada ao deslocamento de pedestres;
II - 13,00m (treze metros) para avenidas, sendo 4,50m
(quatro metros e meio) para cada faixa de sentido de circulação veicular e 2,00m (dois metros) para cada faixa destinada ao deslocamento
de pedestres.
Art. 15. As edificações já implantadas e consolidadas em
cada unidade autônoma serão legalizadas para obtenção do alvará de
“habite-se” desde que se cumpram pelo menos:
I - memorial descritivo com os dados pessoais do proprietário e os dados da gleba, com as características arquitetônicas,
estruturais e hidrossanitários da edificação, com a foto colorida e a
especificação de todos ambientes com sua metragem quadrada e os
seus acabamentos, bem como a descrição da área permeável, sua área
e o percentual em relação à própria gleba;
II - memorial descritivo com o tipo de uso da edificação
e as atividades desenvolvidas na unidade autônoma, sejam exclusivamente residencial ou mista, podendo ter, além do uso residencial,
o uso comercial ou industrial familiar (descrever o que produz) ou de
serviços de lazer ou outras atividades que deverão ser especificadas;
III - laudo técnico que comprove a estabilidade estrutural
da edificação e a destinação do esgoto;
IV - ART/RRT ou similar, quitada, do profissional habilitado responsável pela legalização cadastral;
V - garantia de permeabilidade do solo de, pelo menos,
20% (vinte por cento) da área do lote, reservando-se, pelo menos,
20% (vinte por cento) de plantio/manutenção de vegetação nativa.

§ 1º- É de obrigação do condomínio/proprietário/empreendedor/associação cumprir, às suas expensas, os requisitos presentes neste artigo.

Art. 16. Para a aprovação de empreendimento a ser regularizado, serão exigidos estudos ambientais, os quais serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do
Meio Ambiente - CODEMA.

§ 2º- Havendo estrada vicinal já consolidada no interior
da Zona de Urbanização Específica a que se refere a presente Lei, esta
não pode ser fechada, salvo se o condomínio/proprietário/empreendedor/associação, apresentar alternativa aprovada pelo órgão municipal
competente.

§ 1º- As diretrizes para a realização dos estudos ambientais referidos no caput do presente artigo serão estabelecidas pela
equipe técnica do IPDSA e aprovadas por meio de ato normativo específico elaborado pelo CODEMA.

§ 3º- O abastecimento de água potável, a que se refere o
inciso VIII do caput do presente artigo, deverá ser realizado mediante
outorga emitida por órgão ambiental competente.

§ 2º- Em caso de necessidade de correções, o Município
assinará prazo razoável para que o interessado as faça, sob pena de
arquivamento do processo em caso de descumprimento.

§ 4º- Caso o empreendimento objeto de regularização
possua unidades parceladas abaixo de 1.000 m² (mil metros quadrados), tais áreas deverão ser objeto de adequação, por remembramento,
para que resulte na área mínima exigida.

§ 3º- Na situação do parágrafo anterior, o projeto poderá
ser reapresentado ao Município, ocasião em que estará sujeito ao trâmite previsto para os projetos apresentados pela primeira vez, inclusive com relação ao pagamento das taxas e demais despesas inerentes.

§ 5º- Com o objetivo de dar cumprimento às obrigações
contidas neste artigo, especialmente as referentes à implantação de

§ 4º- O disposto neste artigo não se aplica nas hipóteses
de caducidade afetas ao processo administrativo de regularização.
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Capítulo IV
DA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DOS SÍTIOS DE RECREIO

§ 1º - A garantia referida no parágrafo anterior, em qualquer de suas modalidades, deverá corresponder ao valor dos custos
estimados para a realização das obras e serviços previstos.

Art. 17. Somente será considerado como regularizado o
sítio de recreio contido em empreendimento que atenda a todas as
diretrizes estabelecidas nesta Lei, após decisão final do Chefe do
Executivo no processo administrativo de regularização e subsequente
edição de decreto específico de aprovação, que, inclusive, declarará
a área como urbana, sendo classificada como Zona de Urbanização
Específica.

§ 2º - Em caso de inadimplemento das obras de infraestrutura e serviços de urbanização a que se refere o caput do presente
artigo, o condomínio/proprietário/ empreendedor/associação deverá
requerer a prorrogação do prazo, apresentando novo cronograma de
execução e planilha orçamentária, os quais serão submetidos à aprovação prévia do Município, sem prejuízo das demais sanções pertinentes.

Art. 18. O decreto específico a que se refere o artigo anterior deve conter:

§ 3º - Serão estipuladas medidas compensatórias em razão
da mora referida no parágrafo anterior, as quais serão fixadas em 2%
(dois por cento) do valor das obras e serviços de infraestruturas não
realizados, conforme planilha orçamentária devidamente aprovada
pelo órgão municipal.

I - nome do empreendimento;
II - identificação do proprietário/empreendedor/associação/condomínio da área territorial parcelada junto à circunscrição
imobiliária;
III - área total a ser parcelada e área total computável;
IV - localização do empreendimento;
V - responsáveis técnicos pelo empreendimento;
VI - número de quadras, número de unidades autônomas,
áreas verdes, áreas destinadas ao sistema viário, áreas de uso comum
dos condôminos e faixas não edificáveis;
VII - garantias para fins de execução das obras de infraestrutura orçadas e aprovadas pelo IPDSA;
VIII - prazo para o registro do empreendimento;
IX - projeto da localização e implantação do empreendimento e seus respectivos anexos;
X - outras exigências e condicionantes impostas pelo Poder Público quando da aprovação do empreendimento.
Art. 19. Realizada a descaracterização e averbação referidas no presente Capítulo, o decreto de regularização do empreendimento considera-se apto a ser levado a registro, criando tantas quantas
forem as matrículas imobiliárias em relação às unidades autônomas
que compreendam a área territorial loteada.
Art. 20. Publicado o decreto a que se refere o art. 17, desta Lei, a Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão,
promoverá os lançamentos das áreas que foram objeto de parcelamento e regularização fundiária para fins de incidência do Imposto
Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, nos termos do Código
Tributário Municipal.
Art. 21. As unidades autônomas que integram o empreendimento regularizado que possuírem edificações/construções já implantadas e consolidadas deverão ser legalizadas mediante apresentação de alvarás de “habite-se” e baixa de construção para as devidas
averbações, concomitantemente com o registro do empreendimento
junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
Art. 22. Aprovado o projeto de regularização, o condomínio/proprietário/ empreendedor/associação prestará garantia em valor
global correspondente à implantação de todas as obras de infraestrutura e serviços de urbanização a serem realizados no empreendimento,
que poderá, inclusive, se dar por meio de caucionamento de unidades
autônomas do chacreamento.

§ 4º - O Município poderá liberar gradualmente a garantia
caso ofertada através de unidades do próprio empreendimento, vedada à liberação nas demais modalidades.
Art. 23. O ato de regularização de obras de infraestrutura
que devem ser implantadas no empreendimento somente será expedido depois do deferimento do registro do projeto junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente e de prestadas as garantias na forma
do artigo anterior.
Art. 24. A comercialização das unidades autônomas em
nome do proprietário da área territorial parcelada somente poderá
ocorrer após o registro do empreendimento perante o Registro de
Imóveis competente.
Art. 25. Concluídas as obras constantes do projeto de implantação ou de regularização fundiária, o requerente solicitará aos
órgãos municipais competentes envolvidos no processo de licenciamento que seja realizada vistoria final, de modo a se constatar se houve por parte do condomínio/proprietário/empreendedor/ associação,
a execução de todas as obras em estrita observância aos pareceres
técnicos de aprovação.
Parágrafo único. Os órgãos municipais a que se refere
o caput deste artigo poderão exigir, por escrito, adequações que se
mostrem necessárias para que sejam cumpridos os projetos técnicos
aprovados, comunicando-as ao requerente no processo administrativo
do empreendimento a ser regularizado.
Art. 26. O condomínio/proprietário/empreendedor/associação obriga-se a comprovar o registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, no prazo de até 180 (cento
e oitenta) dias, a contar do recebimento dos documentos afetos à sua
aprovação, sob pena de cassação do ato administrativo correlato.
Parágrafo único. A comprovação a que se refere o caput
deste artigo ocorrerá dentro do processo administrativo de regularização.
Capítulo V
DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO
E DO ESTATUTO SOCIAL
Art. 27. O responsável pelo empreendimento/associação/
condomínio fica obrigado a:
I - instituir o condomínio, além de aprovar e registrar a
respectiva convenção condominial no Cartório competente;
II - inserir cláusula, na convenção de condomínio/estatuto
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social, que estabeleça:
a) - a finalidade de lazer e recreio do empreendimento;
b) - ser obrigação dos adquirentes de contribuir, na proporção de sua unidade autônoma, para a manutenção das despesas do
empreendimento;
III - disponibilizar a cada um dos adquirentes das unidades autônomas, de forma individualizada, todas as informações,
restrições e obras de conservação, proteção ao solo e ao meio ambiente, recomendadas quando da aprovação do projeto e previstas na
legislação, bem como cópia da minuta da convenção condominial/
estatuto social;
IV - constar na escritura ou no contrato de venda de forma
especificada todas as servidões aparentes ou não, que incidam sobre o
empreendimento ou sobre cada unidade autônoma;
V - constar no compromisso de compra e venda e na escritura de transmissão de cada unidade autônoma que a manutenção
da infraestrutura do condomínio, se for o caso, incluindo-se o fornecimento de água, energia elétrica, sinalização de trânsito, tratamento
de esgoto, varrição, capina e coleta de lixo, drenagem, arruamentos,
calçamentos, cercamentos, proteção e conservação da área verde, de
preservação permanente e de reserva legal, bem como outros serviços
que se fizerem necessários à manutenção e utilização do empreendimento, serão de responsabilidade única e exclusiva do condomínio;
VI - manter os serviços mencionados no inciso anterior
até a aprovação da convenção de condomínio.
§ 1º- Antes de ser levada ao registro constante no inciso I
do caput deste artigo, a minuta de convenção de condomínio deverá
ser examinada pelos setores técnicos do IPDSA, que poderá condicionar a aprovação da minuta à promoção das adequações necessárias na
convenção condominial, de modo a garantir o cumprimento do disposto na presente Lei.
§ 2º- A instituição do condomínio é requisito necessário
para a obtenção de “habite-se” de cada unidade autônoma, bem como
para o empreendedor prosseguir com a alienação das chácaras ainda
não vendidas.
§ 3º Depois de realizado o registro da convenção condominial no Cartório de Registro competente, o condomínio assumirá a
responsabilidade por todas as obrigações legais e contratuais do empreendimento, respondendo cada condômino na proporção da área de
sua unidade autônoma.
toriamente:

Art. 28. Da convenção de condomínio constará obrigaI - o quórum para as deliberações;
II - a nomeação e destituição de síndico/diretoria;
III - conselho fiscal e diretoria;

IV - a fração ideal das unidades autônomas em relação às
áreas comuns;
comum;

V - as regras e limites para utilização das áreas de uso

VI - as regras sobre uso e manutenção de equipamentos
e prestação de serviço de uso comum, além de normas sanitárias e
ambientais coletivas e de cada unidade autônoma.
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Art. 29. Depois de vendidas 50% (cinquenta por cento)
das unidades autônomas, o condomínio/proprietário/empreendedor/
associação terá até 60 (sessenta) dias para convocar reunião para
eleição do síndico/diretoria, nos moldes prescritos pela convenção de
condomínio social, caso tal percentual ainda não tenha sido atingido.
Parágrafo único. Enquanto não for eleito, empossado ou
contratado o síndico/diretoria, na forma da convenção, o empreendedor ou seu sucessor responderá pelo condomínio, podendo valer-se de
preposto por ele nomeado, na forma da Lei Civil.
Capítulo VI
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 30. Será de inteira responsabilidade do condomínio/
proprietário/empreendedor /associação, por se tratar de empreendimento consolidado sem a devida autorização, a obrigação de:
I - executar os serviços de poda e manutenção das árvores
e a manutenção das áreas verdes, sempre que necessário;
II - realizar a manutenção e conservação das vias públicas
de acesso e de circulação interna do empreendimento, além do calçamento e da sinalização de trânsito;
III - promover a coleta e remoção de lixo domiciliar;
IV - realizar a manutenção e conservação dos serviços
de infraestrutura referentes ao abastecimento de água, esgotamento
sanitário e iluminação pública;
V - promover a limpeza das vias de circulação;
VI - executar e manter o tratamento e destinação final dos
efluentes líquidos sanitários gerados no empreendimento ou unidades autônomas, a implantação de rede coletora de esgoto conforme
projeto aprovado pelos órgãos municipais competentes, inclusive
bombeamento, se necessário, e estação de tratamento ou alternativa
compatível, ou a implantação de sistema específico para cada unidade
autônoma, como também meio alternativo aprovado por órgãos técnicos, em ambos os casos desde que garantida a qualidade ambiental,
respeitada a legislação em vigor;
VII - garantir a ação livre e desimpedida das autoridades e
entidades públicas que zelam pelo bem-estar da população;
VIII - executar outros serviços que se fizerem necessários
à conservação, manutenção e utilização do empreendimento.
§ 1º- As responsabilidades definidas nesta Lei, especialmente quanto aos serviços de conservação e manutenção dos equipamentos de uso comum, não isentam do pagamento dos tributos incidentes sobre os respectivos imóveis.
§ 2º- Com o objetivo de dar cumprimento às obrigações
contidas neste artigo, o condomínio/proprietário/empreendedor/associação poderá firmar parcerias ou contratar órgãos públicos ou entidades privadas, mantida, em qualquer hipótese, a sua responsabilidade
solidária pela boa execução dos serviços contratados.
Capítulo VII
DAS PENALIDADES
Art. 31. São passíveis de imediata interdição pelas secretarias/órgãos municipais responsáveis pela condução do processo
administrativo, sem prejuízo da aplicação das multas referidas no art.
32, o seguinte:
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I - a execução de atividades relativas ao parcelamento do
solo rural sem a observância de prazos para a devida regularização
perante a Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
II - a execução de obras em desacordo com os projetos
previamente aprovados;
III - a execução de obras em desacordo com os estudos
técnicos aprovados pelos órgãos municipais que oficiaram na regularização;
IV - o descumprimento do cronograma físico-financeiro
aprovado para fins de regularização.
Parágrafo único. Deverão os órgãos municipais diretamente responsáveis pela condução do processo administrativo tomar
medidas destinadas a proibir as vendas eventualmente iniciadas e o
ajuizamento de ações judiciais com o objetivo de se preservar os interesses difusos e coletivos.
Art. 32. A configuração de alguma das situações referidas
nos incisos do caput do artigo anterior pelo condomínio/proprietário/
empreendedor/associação, a eles serão aplicadas as seguintes sanções,
isolada ou cumulativamente:
I - multa de 1 (um) UFPA por cada 1.000m2 (mil metros
quadrados) de parcelamento irregular, aplicado em fração quando for
o caso;
II - interdição definitiva do empreendimento;
III - multa diária no valor de 10 (dez) UFPA, em caso de
descumprimento da interdição provisória ou definitiva, até o valor de
1.000 (mil) UFPA.
§ 1º- Sem prejuízo da aplicação da multa, após 6 (seis)
meses de atraso, poderá o Município de Araxá buscar as medidas cabíveis para que se utilize das garantias ofertadas no sentido de implementar as obras de infraestrutura do empreendimento a ser regularizado.
§ 2º- A aplicação das sanções referidas no caput deste artigo está condicionada à prévia notificação do condomínio/proprietário/empreendedor/associação do parcelamento que poderá apresentar,
no prazo de 30 (trinta) dias, cronograma atualizado da conclusão da
infraestrutura faltante, cujo cumprimento deverá se dar em prazo não
superior a 120 (cento e vinte) dias, com a devida aquiescência e análise técnica por parte da Administração Pública Municipal.
§ 3º- As medidas previstas neste artigo serão adotadas
em processo administrativo próprio, o qual deverá ser apensado ao
processo de parcelamento em que houve o cometimento de eventuais
infrações.
Capítulo VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 33. O parcelamento do solo para fins de regularização
em chácaras de recreio, aprovado com base nesta Lei, deverá manter
suas características ambientais e ocupacionais originais, vedada a alteração de sua destinação, subdivisão de suas unidades autônomas ou
qualquer outra ação que descaracterize o projeto original.
Art. 34. Toda unidade autônoma constituída na Zona de
Urbanização Específica deverá atender, naquilo que couber, as disposições constantes do Plano Diretor do Município de Araxá/MG, da
Legislação de Uso e Ocupação do Solo, de Parcelamento do Solo e de
Posturas, bem como demais legislações correlatas.
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Art. 35. Caso os órgãos técnicos municipais competentes
verifiquem a impossibilidade de aplicação das exigências constantes
da presente Lei, diante da situação concreta já consolidada em prazo
anterior à sua vigência, poderão autorizar a redução dos requisitos
nela previstos, desde que o façam de maneira justificada no processo
administrativo de regularização, respeitando-se as legislações estaduais e federais em vigor.
Parágrafo único. A impossibilidade de aplicação das
exigências constantes desta Lei deverá ocorrer mediante parecer
técnico elaborado por profissional habilitado, instruído com memorial descritivo e Anotação de Responsabilidade Técnica submetido
à aprovação, haja vista que o empreendimento será implantado em
zonas de urbanização específica e não em zona rural, desde que observadas as diretrizes constantes das legislações vigentes, e ainda, desde
que tais reduções às exigências não contrariem as diretrizes do art.
2º, desta Lei.
Art. 44. Ficam alterados os anexos I, II e III da Lei Municipal n.º 4.292/2003, passando a vigorar na forma dos anexos da
presente.
Art. 45. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, naquilo que for necessário, mediante decreto.
Art. 46. Fica revogada a Lei Municipal n.º 7.373/2019.
ção.

Art. 47. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaRUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.815 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre denominação de Praça Pública e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa
do Vereador JOÃO FERREIRA VERAS NETO, com a Graça de
Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica denominada Praça Maria Auxiliadora Sergio, a atual praça situada entre as Ruas Marieta Dornelas e Benedito Magalhães, no Loteamento Jardim Natália, nesta cidade.
Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afixar placas denominativas em locais próprios.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.816 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa
do Vereador JOÃO BOSCO JÚNIOR, com a Graça de Deus aprova
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1° - Passa a denominar RUA ALBERTINA MARIA ROSA, a atual Rua SEIS no Loteamento RESIDENCIAL FLOR
DE LÓTUS, nesta cidade.

QUARTA, 15 DE JUNHO DE 2022
LEI Nº 7.819 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Autoriza abertura de crédito suplementar

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 o Poder Executivo Municipal, autorizado a
suplementar a ficha orçamentária n.º 946 no valor de R$2.225.302,00
(dois milhões duzentos e vinte e cinco mil trezentos e dois reais).

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.817 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Autoriza abertura de crédito suplementar
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
suplementar a ficha orçamentária n.º 946 no valor de R$ 2.848.427,08
(dois milhões oitocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e
sete reais e oito centavos).
Art. 2º - O valor de suplementação autorizada no artigo
1.º desta lei será destinado a execução de convênio com a Obras Assistenciais Casa do Caminho visando a realização de despesas com a
aquisição de materiais, insumos e serviços necessários à manutenção
das atividades de saúde daquela unidade hospitalar disponibilizadas
aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Araxá, e
utilizará como fonte de recursos o superávit financeiro apurado no
exercício anterior.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de maio de 2022.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.818 - DE 15 DE JUNHO DE 2022
Autoriza abertura de crédito suplementar
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 2º - O valor de suplementação autorizada no artigo
1.º desta lei será destinado a execução de convênio com a Santa Casa
de Misericórdia de Araxá visando a realização de despesas com a
aquisição de materiais, insumos e serviços necessários à manutenção
das atividades do centro cirúrgico daquela unidade hospitalar disponibilizados aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município
de Araxá, e utilizará como fonte de recursos o superávit financeiro
apurado no exercício anterior.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de maio de 2022.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
-----------------------------------------------------------------------------------

SETOR DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Suspensão de Licitação.
Pregão Eletrônico 09.089/2022.
Processo: 123.
O Município de Araxá, comunica aos interessados que
fica suspenso o processo licitatório em epígrafe, em virtude de readequação técnica do edital. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação e confecção de fachadas externas, totens, placas,
letreiros, painéis para identificação, iluminação e película de vidraças
para identificação do novo “Espaço do Conhecimento” - Biblioteca
Municipal de Araxá e Universidade Aberta do Brasil. Desta forma
assim que forem feitas as correções necessárias, será remarcada e publicada nova data de abertura para o certame. Setor de Licitações:
0(34)3691-7022.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
suplementar a ficha orçamentária n.º 946 no valor de R$ 3.450.000,00
(três milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais).

Cristiane Aparecida Moraes Miranda
Pregoeira
14/06/2022.

Art. 2º - O valor de suplementação autorizada no artigo
1.º desta lei será destinado a execução de convênio com a Santa Casa
de Misericórdia de Araxá visando a realização de despesas com a manutenção de leitos de UTI daquela unidade hospitalar disponibilizados aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Araxá,
e utilizará como fonte de recursos o superávit financeiro apurado no
exercício anterior.

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

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de maio de 2022.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.100/2022.
Processo 141/2022.
O Município torna público a aquisição de veículos tipo
van e ônibus para atender no transporte dos alunos das Unidades de
Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Município de Araxá
– MG, através da Emenda Parlamentar do Convênio SIGCON – Saída 006962/2021. Acolhimento das propostas 15/06/2022 a partir das
08:00 horas até 04/07/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas
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de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 04/07/2022 às
09:05 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia
15/06/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
14/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação.
Tomada de Preços nº 02.005/2022.
Processo: 143/2022.
O município, comunica aos interessados que realizará o
processo licitatório em epígrafe, destinado a contratação de empresa
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para continuação implantação e pavimentação
asfáltica da Rua Adhemar Rodrigues do Vale no Bairro Alvorada
no município de Araxá/MG. A sessão pública para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia
04/07/2022 às 09h00min e abertura dos mesmos às 09h10min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site www.
araxa.mg.gov.br a partir das 17h00min do dia 15/06/2022. Demais
informações pelo telefone (34)3662-2506.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
14/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.101/2022.
Processo 142/2022.
O Município torna público aquisição de kit para determinação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue por método
imunocromatográfico, em amostras de sangue total, soro ou plasma
humano para atender aos usuários do SUS através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araxá – MG. Acolhimento das propostas 15/06/2022 a partir das 08:00 horas até 04/07/2022 às 08:30
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 04/07/2022 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 15/06/2022. Setor de Licitações:
0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
14/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Remarcação de Licitação.
Pregão Eletrônico 09.085/2022.
Processo: 119/2022.
O Município, comunica aos interessados que em virtude de ter sido classificado deserta, fica designada nova data de aco-
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lhimento das propostas dia 15/06/2022 à partir das 08:00 horas até
06/07/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início
da sessão de disputa de preços dia 06/07/2022 às 09:05 horas, aquisição de salgados, quitandas, sucos e refrigerantes, para atender aos
diversos setores da Prefeitura Municipal de Araxá – MG. Edital disponível: 15/06/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
14/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato.
Pregão Eletrônico 09.060/2022.
Processo 80/2022.
Contrato: 174/2022.
O Município e Turbomais Peças e Serviços Automotivos
LTDA, valor global: R$ 159.549,972; firmam contratação de empresa especializada para fornecimento de peças/prestação de serviços de
mão de obra elétrica para a manutenção preventiva e corretiva da frota
de ônibus, caminhões e máquinas que atendem aos serviços realizados por Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG.
Prazo de vigência: 31/12/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
09/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato.
Pregão Eletrônico 09.057/2022.
Processo 75/2022.
O Município e GOMAP Comércio de Móveis e Equipamentos, valor global: R$ 17.069,00; HGC Taveira Comércio de Móveis EIRELI EPP, valor global: R$ 17.990,00; Lilian Bernardes Mosinho Santos 07491273688, valor global: R$ 1.017,50; WS Intercom
Sistemas de Segurança Eletrônica LTDA, valor global: R$ 13.850,00,
firmam aquisição de móveis de escritório e equipamentos eletrônicos
para equipar a Farmácia Municipal do Município de Araxá – MG.
Prazo de vigência: 31/12/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
02/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato
Pregão Eletrônico 09.080/2022
Processo 109/2022.
Contrato: 227/2022.
O Município e Santa Cozinha LTDA ME, valor global:
R$ 281.580,00; firmam aquisição de refeições acondicionadas em
marmitex para atender aos usuários do SUS que estão em tratamento médico, hospedados na Casa de Apoio de Araxá – MG, localizada na cidade de Uberaba – MG. Prazo de vigência: 31/12/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
06/06/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato
Pregão Eletrônico Registro de Preços 09.039/2022.
Processo 51/2022.
O Município e A.D Daminelli Eireli EPP, valor global:
R$ 65.163,00; Acácia Comércio de Medicamentos EIRELI, valor global: R$ 186.624,00; Alessandro Rezende Santos e CIA LTDA EPP,
valor global: R$ 55.174,00; BH Farma Comércio LTDA, valor global: R$ 14.625,00; Conexão Médica Comercial LTDA, valor global:
R$ 25.000,00; DBV Medicamentos do Brasil LTDA, valor global:
R$ 186.125,25; Destra Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor
global: R$ 51.575,00; Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli
ME, valor global: R$ 7.982,90; Dom Bosco Hospitalar Eireli, valor
global: R$ 26.319,40; Health Distribuidora de Medicamentos, valor
global: R$ 117.253,50; Hubinger & Hubinger Comércio de Produtos
Farmacêuticos LTDA ME, valor global: R$ 25.128,00; L Ferreira da
Costa Distribuidora de Medicamentos, valor global: R$ 18.693,00;
Medic Vet Distribuidora de Medicamento, valor global: R$ 3.480,00;
MEDSI Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor global: R$
55.658,10; Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor
global: R$ 79.405,40; NovaSul Comércio de Produtos Hospitalares
LTDA, valor global: R$ 55.284,62; NSA Distribuidora de Medicamentos EIRELI, valor global: R$ 91.495,00; Nutriminas Comércio
de Nutrições Dietéticas e Materiais Hospitalares LTDA EPP, valor
global: R$ 10.960,00; Pontes e Guedes Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor global: R$ 30.060,00; Proativa Hospitalar EIRELI,
valor global: R$ 116.554,92; Rio Farma Distribuidora de Medicamentos EIRELI, valor global: R$ 130.500,00, Rosilene Vieira Lopes
EPP, valor global: R$ 25.180,00; SOMA/MG Produtos Hospitalares
LTDA, valor global: R$ 111.456,00; Tolesul Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor global: R$ 115.309,80; registro de preços
para aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia da
UPA 24 horas, Unidades Básicas de Saúde, Programa Interdisciplinar
de Internação Domiciliar – PIID, Farmácia do Abrigo de Animais,
Farmácia do DST/AIDS e para abastecimento de medicamentos não
ofertados através da Ata de Adesão do Estado de Minas Gerais para a
Farmácia Municipal, Secretaria Municipal de Saúde. Prazo de vigência: 12 meses.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
07/04/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Pregão Eletrônico 09.198/2021
Processo 271/2021
Contrato: 554/2021.
Extrato de Termo Aditivo.
O Município e a empresa Gráfica do Preto LTDA EPP,
firmam aditamento ao contrato celebrado 03/12/2021, com prazo de
vigência: 30/06/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
19/04/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Dispensa 04.025/2021.
Processo 197/2021.
Contrato: 356/2021.
Extrato de Termo Aditivo.
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O Município e a empresa Consorcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá-CIMPLA, firmam aditamento ao
contrato celebrado 02/09/2021, com prazo de vigência: 31/12/2022 e
consequente alteração do valor contratado.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
29/04/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Dispensa 04.005/2019.
Processo 70/2019.
Extrato de Termo Aditivo.
O Município e Soraia Menezes Maciel Bindes, firmam
aditamento ao contrato celebrado 20/05/2019, com prazo de vigência:
20/05/2023, com reajuste do valor mensal e consequente alteração do
valor total contratado.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
18/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Credenciamento Nº 12.001/2022.
Processo Nº 062/2022.
Objeto: Credenciamento para concessão/permissão de
pessoa física para exploração de serviço público de transporte coletivo urbano escolar. Considerando a legitimidade do procedimento
licitatório, especialmente o resultado da análise da documentação dos
interessados proferida pela Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto nº852 de 29 de Abril de 2022 e acolhendo o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município e em conformidade
com a Lei Federal nº8.666/93 e suas posteriores alterações, ratifico e
homologo a presente licitação, adjudicando o objeto de discriminado
acima as licitantes mencionadas: Paulo Sebastião de Oliveira; Rodrigo Antônio de Oliveira; Sebastião Gonçalves de Almeida.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
12/05/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Extrato de Contrato.
Inexigibilidade por Credenciamento nº 12.001/2022.
Processo 62/2022.
A Prefeitura e a pessoa física Paulo Sebastião de Oliveira;
Rodrigo Antônio de Oliveira; Sebastião Gonçalves de Almeida, Credenciamento para concessão/permissão de pessoa física para exploração de serviço público de transporte coletivo urbano escolar. Prazo de
vigência: 10 anos a partir da data de assinatura do contrato.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
30/05/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Retificação
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade 07.005/2021.
Fica retificada a publicação realizada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá-MG, edição 134, no dia
09/06/2022, página 8, onde lia-se: Extrato de Ratificação de Inexigibilidade 07.005/2021, leia-se: Extrato de Ratificação de Inexigibilidade 07.004/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
16/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Retificação.
Extrato de Contrato de Inexigibilidade 07.005/2021.
Fica retificada a publicação realizada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá-MG, seção: 47, no dia
09/06/2022, página 8, onde lia-se: Extrato de Contrato de Inexigibilidade 07.005/2021, leia-se: Extrato de Contrato de Inexigibilidade
07.004/2022.

QUARTA, 15 DE JUNHO DE 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: Credenciamento 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 da lista dos 36 (trinta e seis) inscritos: 30°
Monique Brenda Navarro da Silva; 31° Paulo Henrique Florentino;
32° Eder Fabricio Celestino; 33° Ana Carolina Leite; 34° Welliton
Alex Araujo; 35° Lucas Antonio Honorio Maluf; 36° Luciano Rodrigues dos Santos. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no período de 20 à 24 de junho 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
14/06/2022.

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
16/06/2022.

Fundação Cultural

Calmon Barreto
PORTARIA Nº 019 de 14 de Junho de 2.022
Designa Comissão Técnica de Emergência Cultural
Lei Aldir Blanc da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá
e dá outras providências.
A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto
de Araxá, no uso de suas atribuições legais, Constitucionais e
Estatutárias;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo nomeados
para comporem a Comissão Técnica de Emergência Cultural da Lei
Aldir Blanc da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá:
IDanielle Oliveira Pinheiro
IIDesirée Miranda Braga
IIIKellen de Morais Pereira
IVGabriel dos Reis Rosa
Art. 2º- Fica criado a Comissão Técnica de Emergência
Cultural da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Município de Araxá, que
deverá operacionalizar, executar os meios administrativos para a
prestação de contas juntamente com o Gestor Cultural. Referente aos
recursos destinados ao município. Com as seguintes atribuições:
I – realizar as tratativas necessárias com os órgãos
responsáveis pela descentralização dos recursos;
II – participar das discussões referentes à regulamentação,
no âmbito do Município de Araxá, para a distribuição dos recursos na

forma prevista nos incisos II e III, do artigo 2° da Lei Federal n°
14.017/2020;
III – acompanhar as etapas de transferência direta dos
recursos do Governo Federal para o Município de Araxá;
IV – fiscalizar a destinação e execução dos recursos
transferidos;
V – elaborar relatório e balanço final a respeito da
destinação e execução dos recursos no âmbito do Município de Araxá;
VI – efetuar a conferência documental das prestações de
contas;
§ 1° A Comissão Técnica de Emergência Cultural da
Lei Aldir Blanc poderá solicitar contribuições de outras secretarias
e departamentos que se façam necessários para a realização de suas
atribuições;
§ 2° A Comissão Técnica de Emergência Cultural da
Lei Aldir Blanc poderá solicitar ao Conselho Municipal de Políticas
Culturais um representante para acompanhar as reuniões e ações da
Comissão no sentido de fiscalizar a lisura do processo.
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial
a Portaria
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Araxá-MG, 14 de junho de 2.022.
CYNTHIA ROCHA VERÇOSA
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá
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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, ANGELO APARECIDO
RODRIGUES, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.195.0128.001, localizado na RUA BENEDITA SANTOS DE OLIVEIRA, 30, Bairro OROZINO TEIXEIRA,
nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de
tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 46 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, ANTONIO MARCOS
PINHEIRO BARROS, sem qualificação, proprietário do terreno
com Inscrição Municipal: 1.R2.03.570.0248.001, localizado na RUA
GASPAR JOSE DE AVILA, 225, Bairro JARDIM EUROPA V,
nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim
de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, BELCHIOLINA
FERREIRA - ESPOLIO, sem qualificação, proprietário do terreno
com Inscrição Municipal: 1.R2.02.104.0184.001, localizado na RUA
PIAUI, 95, Bairro SÃO GERALDO, 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 46 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, COPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sem qualificação, proprietário
do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.288.0096.001, 0108,
localizado na RUA HONORIO DE PAIVA ABREU, 430, 440, Bairro SOLARIS, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não
sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33,
Centro, a fim de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar
defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Susten-
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tável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista
o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, DAYANE SILVA
BOMFIM, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição
Municipal: 3.IS.08.104.0294.001, localizado na RUA FRANCISCO
DE CARVALHO, 55, Bairro JARDIM DAS OLIVEIRAS, 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 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, ED CARLOS ALMEIDA
DA SILVA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição
Municipal: 1.R2.04.043.0173.001, localizado na RUA JOSE RIBEIRO, 355, Bairro PADRE ALAOR, nesta cidade, por se encontrar em
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel
Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre autuação por
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde,
e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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,
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, EUNICE APARECIDA
DA SILVA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição
Municipal: 3.R2.02.871.0194.001, localizado na RUA DOMINGOS
FERREIRA RIBEIRO, 130, Bairro AMAZONAS, 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, EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sem qualificação, proprietário
do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.514.0132.001, localizado na RUA MARIA MARTA ALVES, 35, Bairro JARDIM EUROPA, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital,
comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro,
a fim de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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 Munici-
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pal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, FLAVIO ALBERTO
SILVA DE SOUZA, sem qualificação, proprietário do terreno com
Inscrição Municipal: 1.R2.02.597.0312.001, localizado na RUA MANOEL CAMARGO, 345, Bairro NOVO SÃO GERALDO, nesta
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar
ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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, 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, JOSE DE ASSIS DE
OLIVEIRA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.04.278.0081.001, localizado na RUA DULCE
MASCARENHAS TORRES, 45, Bairro LEDA BARCELOS, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim
de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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, KERLY CRISTINA
DA SILVA VENCKUS, sem qualificação, proprietário do terreno
com Inscrição Municipal: 3.R3.03.438.0092.001, localizado na RUA
IDELCIO JOSE RUFINO, 960, Bairro MANGABEIRAS III, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim
de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, MARCOS ANTONIO ALVES BARBOSA, sem qualificação, proprietário do terreno
com Inscrição Municipal: 3.R2.02.446.0311.001, localizado na RUA
LAZARA HELENA DE SOUZA, 130, Bairro BOA VISTA, 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 46 E 37 do menciona-
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do 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, PAULO LUCIO VALERIANO, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição
Municipal: 3.R2.02.917.0034.001, localizado na RUA EMBAUBA,
30, Bairro PEP-12, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e
não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação
deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo,
nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre autuação por infração ao
artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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, PAULO TRAJANO DE
SOUZA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.288.0150.001, localizado na RUA HONORIO DE
PAIVA ABREU, 450, Bairro SOLARIS, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias,
a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA,
Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência sobre
autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a
que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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, RAFAEL TOMIO REZENDE IKAWA, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.329.0056.001, localizado na RUA JOSE
CARNEIRO DE MELO, 200, Bairro JARDIM CECILIA, nesta
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na
sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar
ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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, ROGERIO FRANCISCO
ALVES, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.506.0202.001, localizado na RUA CLELIA ALVES
GREGORI, 105, Bairro JARDIM EUROPA III, nesta cidade, por
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do
IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fim de tomar ciência
sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
----------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 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, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, RONALDO ADOLFO
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SANTOS, sem qualificação, proprietário do terreno
com Inscrição Municipal: 3.IS.03.494.0100.001, localizado na RUA
VANDERLEY PEREIRA FRANÇA, 90, Bairro DONA ADELIA,
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 Sustentá-

PORTARIA 033/2022
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de
conformidade com o disposto art. 40, §7º, II, e §8º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por
morte, vitalícia, a DENISE CONSTANCIA DE AGUIAR FONTES,
cônjuge, inscrita no CPF 900.655.576-20, dependente de MAURICIO
DOMINGOS FONTES inscrito no CPF sob o nº 449.064.396-91 e no
órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
011.003.001 – Supervisão de Hortifrutigranjeiros e Viveiros, sob a
matrícula 95303, no cargo efetivo de AUXILIAR DE OFÍCIO I, nível/grau 001/002, falecido em 25/03/2022, com vencimentos, na data
do óbito, de R$1.786,96(hum mil e setecentos e oitenta e seis reais
e noventa e seis centavos), devendo perceber, a beneficiária, o valor
correspondente a 100% (cem por cento) do total do benefício, com
reajuste de acordo com os índices do RGPS, com efeitos, inclusive
financeiros, retroativos a 25/03/2022, data do óbito.
Araxá/MG, 16 de maio de 2022.
ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
----------------------------------------------------------------------------------PORTARIA 034/2022
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo
de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art.
2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, concede
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais,
calculados com base na média aritmética de suas contribuições e reajuste de acordo com os índices do RGPS, nos termos do artigo 40, §1º,
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vel de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal,
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, VALDINEI FERNANDES
BORGES, sem qualificação, proprietário do terreno com Inscrição
Municipal: 1.R2.03.560.0230.001 E 0242, localizado na RUA GIOVANNI RODRIGUES SOARES, 125 E 115, Bairro JARDIM EUROPA V, 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.

III, “a” c/c a Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora VANDA APARECIDA GERALDO, inscrita no CPF sob o nº 668.286.516-34 e no
órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.002.005
– Escola Municipal Francisco Braga, sob a matrícula 96494, no cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - APE, nível/grau
APE1/3B2, com efeitos retroativos a 01/05/2022.
Araxá/MG, 16 de maio de 2022.
ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
----------------------------------------------------------------------------------PORTARIA 035/2022
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Idade.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art.
2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, concede Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais calculados com base na média aritmética de suas contribuições e reajuste de
acordo com os índices do RGPS, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da
CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c
art. 32 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à servidora LOURDES MARIA XAVIER, inscrita no CPF sob o nº 094.659.526-72 e no órgão de
sua lotação Secretaria Municipal de Saúde 015.000.003 – Supervisão
de Administração, sob a matrícula 96359, no cargo efetivo de Técnico Superior de Serviço Público I, nível/grau 001-C/18W, com efeitos
retroativos a 01/05/2022.
Araxá/MG, 16 de maio de 2022.
ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
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PORTARIA 036/2022
dez.

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Invali-

O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003
e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de
2017, concede Aposentadoria por Invalidez, com proventos proporcionais calculados com base na média aritmética de suas contribuições e reajuste de acordo com os índices do RGPS, nos termos do
art. 40, §1º, I, da CF/88, c/c art. 24 da Lei Municipal nº 7.090/2016, à
servidora LOURDES FLAUZINA DA CRUZ, inscrita no CPF sob o
nº 037.760.156-08 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de
Saúde 015.002.009 – UNISA, sob a matrícula 98063, no cargo efetivo
de Auxiliar de Serviço I, nível/grau 001/001, com efeitos retroativos
a 02/05/2022.
Araxá/MG, 16 de maio de 2022.
ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
----------------------------------------------------------------------------------PORTARIA 037/2022
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo
de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e
no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017,
concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos
integrais e reajuste com paridade, nos termos do artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, publicada em
31/12/2003, à servidora PATRICIA MENDES DA SILVA, inscrita no

CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO.
Concedidas, após verificação de preenchimento de requisitos legais, e por não ser inconveniente à Administração, férias prêmio aos seguintes servidores públicos:
2.022 e

IAGO FRANÇA CARVALHO: de 01 a 30 de junho de

QUARTA, 15 DE JUNHO DE 2022

CPF sob o nº 585.979.646-34 e no órgão de sua lotação Secretaria
Municipal de Educação 013.001.001 – SECRETARIA, sob a matrícula 95731, no cargo efetivo de Técnico da Educação, nível/grau
TCE1/7E2, com efeitos retroativos a 01/05/2022.
Araxá/MG, 16 de maio de 2022.
ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
----------------------------------------------------------------------------------PORTARIA 039/2022
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
especialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003
e de conformidade com o disposto art. 40, §7º, II, e §8º, da CF/88,
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e em decorrência da concessão em sentença proferida no processo judicial
nº 5002453-22.2020.8.13.0040, datada de 28/04/2022, Juizado Especial Cível – Unidade Jurisdicional da Comarca de Araxá, concede pensão por morte, temporária, a NAIARA HELENA FERREIRA
DA SILVA, convivente, inscrita no CPF 076.364.456-03, dependente
de ANA LETICIA LADEIRA RIBEIRO, inscrita no CPF sob o nº
082.925.026-37 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de
Educação 013.000.001 – FUNDEB, sob a matrícula 97004, no cargo
efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-PEB, nível/grau
PEB1/17A, falecida em 02/01/2020, devendo perceber, nesta data,
R$2.332,67 (dois mil e trezentos e trinta e dois reais e sessenta e sete
centavos), valor atualizado, correspondente a 100% (cem por cento)
do total do benefício, a contar de 14/02/2020, data do requerimento,
determinada na sentença.
Araxá/MG, 01 de junho de 2022.
ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE
IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GISÉLIA SILVA DE CARVALHO: de 01 de junho a 29
de agosto de 2.022.
Araxá, 14 de junho de 2.022.
Taciana Pinto de Almeida.
Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.
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QUARTA, 15 DE JUNHO DE 2022

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO nº. 30, de 13 de junho de 2022.
Dispõe sobre a aprovação da ERRATA do artigo 2º
da Resolução nº 26, de 03 de junho de 2022, que dispõe sobre a
convocação da primeira suplente eleita para o cargo de conselheira
tutelar para ocupar temporariamente a vaga em razão de licença para
tratamento de saúde pela titular eleita.
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 na Lei federal
n.º 8.069/1990, e em observância aos princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência artigo 37, caput, da Constituição Federal, visando atender ao interesse
público;
CONSIDERANDO a necessidade de corrigir erro na
indicação dos efeitos legais da resolução, conforme publicado no
artigo 2º da Resolução CMDCA nº 26, de 03 de junho de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º- Fica aprovada ERRATA ao artigo 2º da Resolução
nº 26, de 03 de junho de 2022, nos seguintes termos:
Onde se lê:
publicação.

Leia-se:
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 06 de junho de 2022.
Art. 2º- Seguem inalteradas as demais disposições da
Resolução nº 26, de 03 de junho de 2022.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 09 de junho de 2022, data da
publicação da Resolução nº 26/2022/CMDCA no DOMA.
Araxá, 13 de junho de 2022.
Ana Rita Eduardo Flores
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente

CONSIDERANDO a ordem de classificação do Processo
Eleitoral Unificado de Conselheiros Tutelares realizado no município
de Araxá em 2019;

RESOLUÇÃO nº. 032, de 14 de junho de 2022.
Dispõe sobre a recomposição das Comissões Temáticas
Permanentes do Conselho Municipal do Idoso de Araxá para o
mandato do biênio 2021-2023.
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 e regimentais, e em especial
o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA –
Resolução n.º 010/2019;
Considerando a deliberação do plenário do Conselho
Municipal do Idoso, em sessão ordinária do dia 14 de junho de 2022,
RESOLVE:

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua

Art. 1º - Ficam assim recompostas as Comissões
Temáticas Permanentes do Conselho Municipal do Idoso de Araxá,
para o mandato do biênio 2021-2023:
Municipal:

I – Comissão de Políticas Públicas e Orçamento
- Carlos Edésio Balieiro
- Ermes Diolino Borges
- Josiane Moraes de Melo
- Stella Teixeira Silveira
II – Legislação e Parcerias com o Terceiro Setor:
- Carlos Edésio Balieiro
- Cristiane Mirza Pereira da Silva
- Adriana Gimenes Fraga
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- Lidianne de Souza Ferreira
III – Comunicação Institucional e Mobilização da
Sociedade Civil:
- Ermes Diolino Borges
- Juliana Gonçalves Machado e Silva
- Josiane Moraes de Melo
- Max Emiliano Martins
CMIA:

IV- Comissão de Análise de Pedidos de Inscrição no
- Amair de Araújo
- Wânia Cristina dos Santos

QUARTA, 15 DE JUNHO DE 2022
- Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues
- Marlon de Lima Lopes

Art. 2º - As atribuições das Comissões Temáticas
Permanentes constituídas e seus procedimentos de trabalho estão
previstos no Regimento Interno do CMIA e deverão ser observados
por seus integrantes no exercício de suas competências.
publicação.

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Araxá – MG, 14 de junho de 2022.

José Humberto Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

