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03

Professor de Música II/Teclado

06

Professor de Música II/Violão

02

02

Professor de Música II
/Instrumento de Sopro/Flauta
Transversal
Professor de Música II/
Instrumento de
Sopro/Sax/Trompete e Clarineta
Professor de Música II/Bateria

02

Professor de Música II/Arranjador

02
02

Professor de Música II/Maestro
de Banda
Professor de Música II/Violoncelo

06

Professor de Música II/Violino

02

Professor de Música II/Guitarra

04
02

Professor de Música II/Teoria
Musical
Professor de Dança

02

Professor de Artes Cênicas

02

Professor de Artes Plásticas

20

Auxiliar de Serviços/Tecelã

20

20

Agente Administrativo/Monitor de
Museus
Técnico Superior de Serviço
Público/História/Pesquisador
Técnico Administrativo

20

Auxiliar de Serviços Gerais

02

Suporte Técnico

02

Suporte Técnico

02

Suporte Técnico

01

Cerimonialista

02

Jornalista

02

Técnico em Informática

02

Eletricista

02

Encanador

02

04

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 7.820 - DE 22 DE JUNHO DE 2022
Regulamenta e institui quadro de cargos efetivos da
Fundação Cultural Calmon Barreto, 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 Ficam criados os seguintes cargos, de provimento
efetivo, mediante concurso público, no âmbito da estrutura adminis-

Carga
Horária
36 horas
semanais
36 horas
semanais
36 horas
semanais
36 horas
semanais
36 horas
semanais

Formação
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica

36 horas Curso Técnico na
semanais área específica
36 horas
semanais
36 horas
semanais
36 horas
semanais
36 horas
semanais
36 horas
semanais
36 horas
semanais
36 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
30 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas

Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Curso Técnico na
área específica
Ensino Superior
Completo
Ensino Superior
Completo
Ensino Superior
Completo
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Superior
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Superior
Completo e
especialização na
área específica
Ensino Superior
Completo
Técnico na área
específica
Ensino Médio
Completo e
Técnico na área
específica
Ensino

02

Suporte Técnico

01

Cerimonialista

semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Superior
Completo e
especialização na
área específica
Ensino Superior
Completo
Técnico na área
específica
Ensino Médio
Completo e
Técnico na área
específica
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino Médio
Completo/ CNH/
categoria D
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02
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

02

Técnico em Informática

02

Eletricista

02

Encanador

40 horas
semanais

02

Pedreiro

40 horas
semanais

02

Jardineiro

40 horas
semanais

02

Motorista

40 horas
semanais

Parágrafo único. A identificação específica dos cargos,
suas lotações, suas atribuições e seus vencimentos serão aqueles definidos nos anexos da presente norma.
Art. 2º. Os atuais cargos de Professores da Escola de Música da Fundação da Cultural Calmon Barreto, preenchidos por concursos públicos outrora realizados no âmbito desta entidade, considerando sua formação, passarão a denominar-se Professor de Música I.
Art. 3º. Ficam regulamentados os seguintes cargos efetivos providos anteriormente por concursos públicos realizados no
âmbito da Fundação Cultural Calmon Barreto:
Quantidade
de cargos
02

Cargos
Professor de Música
I/Piano

Carga
Horária
36 horas
semanais

02

Professor de Música
I/Técnica Vocal

36 horas
semanais

1

Professor de Música
I/Teclado

36 horas
semanais

01

Professor de Música I
Instrumento de
Sopro/Flauta
Transversal
Professor de Música
I/Violão

36 horas
semanais

01

Professor de Música
I/Guitarra

36 horas
semanais

01

Oficial de
40 horas
Administração/Secretária semanais
Executiva

01

36 horas
semanais

Formação
1º grau incompleto e
credencial de músico
Expedida pela Ordem
dos Músicos
1º grau incompleto e
credencial de músico
Expedida pela Ordem
dos Músicos
1º grau incompleto e
credencial de músico
Expedida pela Ordem
dos Músicos
1º grau incompleto e
credencial de músico
Expedida pela Ordem
dos Músicos
1º grau incompleto e
credencial de músico
Expedida pela Ordem
dos Músicos
1º grau incompleto e
credencial de músico
Expedida pela Ordem
dos Músicos.
Ensino Médio Completo

Parágrafo único. Os vencimentos dos cargos regulamentados neste artigo serão aqueles definidos nos anexos da presente
norma.
Art. 4º. Os servidores ocupantes dos cargos de professores cumprirão 2/3 (dois terços) da jornada de trabalho em sala de
aula, sendo que o restante da jornada será desempenhada em atividades extras por definição da Presidência da Fundação Cultural Calmon
Barreto.
Art. 5º. Os servidores ocupantes dos cargos efetivos ora
criados submeter-se-ão ao regime jurídico dos servidores públicos
municipais instituído em estatuto próprio.
Art. 6º. A critério do Poder Executivo, Edital de concurso
público poderá prever a realização de testes físicos e psicológicos.
Art. 7º. O diploma de habilitação legal para o exercício
do cargo, ou registro no respectivo Conselho Federal será exigido,
conforme dispuser Edital, no ato da posse, sob pena de automática
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desclassificação.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei por decreto.
Art. 9º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o artigo 5º e 11º da Lei 4.145 de 24 de fevereiro de 2003,
artigo 1º, alínea g, 8,9,10 da Lei 4.720 de 12 de julho 2005, Lei 4.808
de 23 de janeiro de 2006.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
1 Professor de Música II/Técnica Vocal – Exercer a
função de ensino especializado em curso técnico e em curso livre
vocal na Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto.
Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da
Fundação.
2 Professor de Música II/Piano - Exercer a função de
ensino especializado em curso técnico e em curso livre em piano na
Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar
dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
3 Professor de Música II/Teclado - Exercer a função de
ensino especializado em curso técnico e em curso livre em Teclado na
Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar
dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
4 Professor de Música II/Violão - Exercer a função de
ensino especializado em curso técnico e em curso livre em violão na
Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar
dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
5 Professor de Música II/Instrumento de Sopro/Flauta Transversal - Exercer a função de ensino especializado em curso
técnico e em curso livre em Sopro e Sax na Escola de Municipal e
Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando
solicitado e demais necessidades da Fundação.
6 Professor de Música II/Instrumento de Sopro/Sax/
Trompete e Clarineta - Exercer a função de ensino especializado em
curso técnico e em curso livre em Trompete e Clarineta na Escola de
Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
7 Professor de Música II/Bateria - Exercer a função de
ensino especializado em curso técnico e em curso livre em Bateria na
Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar
dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
8 Professor de Música II/Arranjador - Exercer a função
de ensino especializado em curso técnico e em curso livre em Arranjador na Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto.
Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da
Fundação.
9 Professor de Música II/Maestro de Banda - Exercer
a função de ensino especializado em curso técnico e em curso livre
em Maestro de Banda na Escola de Municipal e Fundação Cultural
Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e demais
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necessidades da Fundação.
10 Professor de Música II/Violoncelo - Exercer a função
de ensino especializado em curso técnico e em curso livre em Violoncelo na Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto.
Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da
Fundação.
11 Professor de Música II/Violino - Exercer a função de
ensino especializado em curso técnico e em curso livre em Violino na
Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar
dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
12 Professor de Música II/Guitarrista - Exercer a função de ensino especializado em curso técnico e em curso livre em
Guitarra na Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades
da Fundação.
13 Professor de Música II/Teoria Musical - Exercer a
função de ensino especializado em curso técnico e em curso livre em
Teoria Musical na Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon
Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
14 Professor de Dança - Exercer a função de ensino especializado em curso técnico e curso livre diversas categorias de Dança para atender a Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar dos
eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
15 Professor de Artes Cênicas - Exercer a função de
ensino especializado em curso técnico e curso livre de diversas categorias de Dança para atender a Fundação Cultural Calmon Barreto.
Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da
Fundação.
16 Professor de Artes Plásticas - Exercer a função de
ensino especializado em curso técnico e curso livre nas diversas linguagens das artes visuais para atender a Fundação Cultural Calmon
Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
17 Auxiliar de Serviços/ Tecelã - Exercer a funções de
artesã, trabalhos de tapeçaria, bordados, teor, costura, crochê, tricô e
demais necessidades da Fundação.
18 Agente Administrativo/Monitor de Museus - Exercer a função de monitorar visitas guiadas dentro dos museus, participar de projetos, eventos sempre que solicitado e demais necessidades
da Fundação.
19 Técnico Superior de Serviço Público/História/Pesquisador - Executar, elaborar, planejar, organizar, implantar e dirigir
serviços de pesquisa histórica; Assessorar, organizar, implantar e dirigir serviços de documentação e informação histórica; Fazer e assessorar a avaliação e seleção de documentos para fins de preservação;
Elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos e trabalhos
sobre temas históricos. · Organizar informações para publicações, exposições e eventos sobre temas de História;
20 Técnico Administrativo – Executar funções administrativas, secretaria, planilhas demais necessidades da Fundação.
21 Auxiliar de Serviços Gerais - Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral no âmbito da Fundação Cultural Calmon
Barreto; Realizar os serviços de conservação e limpeza de todas as
dependências, móveis, utensílios e equipamentos e demais necessidades da Instituição.
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22 Suporte Técnico 1 – Realizar serviços relacionados
a equipamentos de sonorização, montagem e desmontagem de equipamentos, palcos em todos os eventos da Fundação Cultural Calmon
Barreto.
23 Suporte Técnico 2 - Realizar serviços relacionados a
equipamentos de iluminação, montagem e desmontagem de equipamentos, palcos em todos os eventos da Fundação Cultural Calmon
Barreto.
24 Suporte Técnico 3 - Realizar serviços relacionados
a foto, vídeos, edições, montagem e desmontagem de equipamentos,
palcos em todos os eventos da Fundação Cultural Calmon Barreto.
25 Cerimonialista - Organizar e executar as atividades
necessárias para a realização dos eventos promovidos pela Fundação
Cultural Calmon Barreto, desde a elaboração e entrega do convite ao
público, preparação de roteiro, organização do espaço até o encerramento do evento. - Executar outras atividades afins que lhe forem
determinadas pela Fundação.
26 Jornalista - Assessorar toda a comunicação interna,
incluindo releases sobre os eventos, clipping, agendamentos de entrevistas, sites, redes sociais e demais necessidades da Fundação Cultural Calmon Barreto.
27 Técnico em Informática – Executar trabalhos relacionados a suporte técnico na área de computação, reparos e manutenção de equipamentos e demais necessidades da Fundação Cultural
Calmon Barreto.
28 Eletricista - Executar trabalhos rotineiros de reparos,
manutenção, conservação e demais necessidades da Fundação Cultural Calmon Barreto.
29 Encanador - Executar trabalhos rotineiros de reparos,
manutenção, conservação e demais necessidades da Fundação Cultural Calmon Barreto.
30
Pedreiro - Executar trabalhos rotineiros de reparos, manutenção, conservação e demais necessidades da Fundação
Cultural Calmon Barreto.
31 Jardineiro - Executar trabalhos rotineiros de jardinagem, limpeza, manutenção, conservação demais necessidades da
Fundação Cultural Calmon Barreto.
32 Motorista - Executar a função de Motorista para transporte de equipamentos e pessoas para eventos, reuniões, viagens e
demais necessidades da Fundação.
33 Professor de Música I/Piano - Exercer a função de
ensino em curso livre em piano na Escola de Municipal e Fundação
Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e
demais necessidades da Fundação.
34 Professor de Música I/Técnica Vocal - Exercer a
função de ensino em curso livre vocal na Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.
35 Professor de Música I/Teclado - Exercer a função de
ensino em curso livre em Teclado na Escola de Municipal e Fundação
Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e
demais necessidades da Fundação.
36 Professor de Música I Instrumento de Sopro/Flauta
Transversal - Exercer a função de ensino em curso livre em Sopro/
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Flauta Transversal na Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.

ocasião de transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente ante aprovação do Conselho Municipal
de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente.

37 Professor de Música I/Violão - Exercer a função de
ensino em curso livre em violão na Escola de Municipal e Fundação
Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e
demais necessidades da Fundação.

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.

38 Professor de Música I/Guitarra - Exercer a função
de ensino em curso livre em Guitarra na Escola de Municipal e Fundação Cultural Calmon Barreto. Participar dos eventos quando solicitado e demais necessidades da Fundação.

Parágrafo único. Fica autorizado a suplementação das
dotações orçamentárias abertas por esta lei, nos termos do art. 43 da
Lei Federal n 4320/64.

39 Oficial de Administração/Secretária Executiva Executar funções de secretariado executivo em apoio ao setor administrativo e presidência da Fundação
ANEXO II – DOS VENCIMENTOS
CARGO

VENCIMENTO

PROFESSORES DE MÚSICA II - R$ 1.800,00
CURSO TÉCNICO
PROFESSOR DE MÚSICA I

R$ 1.276,39

AUXILIAR DE SERVIÇOS/TECELÃ

R$ 1.276,39

AGENTE

ADMINISTRATIVO R$ 1.276,39

MONITOR DE MUSEUS
TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇO R$ 2.513,85
PUBLICO

/

HISTÓRIA/

PESQUISADOR
PROFESSORES DANÇA / ARTES R$ 2.513,85
CÊNICAS / ARTES PLÁSTICAS ENSINO SUPERIOR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
OFICIAL

DE

ADMINISTRAÇÃO

R$ 1.276,39
/ R$ 1.276,39

SECRETÁRIA EXECUTIVA
MOTORISTA

R$ 2.004,80

SERVIÇOS GERAIS

R$ 1.276,39

SUPORTE TÉCNICO

R$ 2.513,85

JORNALISTA

R$ 3.512,32

CERIMONIALISTA

R$ 3.512,32

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

R$ 2.513,85

ENCANADOR

R$ 1.276,39

PEDREIRO

R$ 1.814,40

ELETRICISTA

R$ 1.276,39

JARDINEIRO

R$ 1.276,39

----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.821 - DE 22 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 autorizado a abertura de crédito especial no
valor de R$ 1.023.081,40 (hum milhão vinte e três mil oitenta e um
reais e quarenta centavos) no orçamento da Secretaria Municipal de
Educação, visando operacionalizar o PROJETO AME.
Parágrafo único. Para fazer face ao crédito autorizado no
caput utilizar-se-ão recursos de excesso de arrecadação apurado por

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.822 - DE 22 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 autorizado a abertura de crédito especial no
valor de R$ 163.000,40 (cento e sessenta e três mil e quarenta centavos) no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando
operacionalizar o PROJETO ARAXÁ EDUC@CÍRCULOS.
Parágrafo único. Para fazer face ao crédito autorizado no
caput utilizar-se-ão recursos de excesso de arrecadação apurado por
ocasião de transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente ante aprovação do Conselho Municipal
de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.823 - DE 22 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 autorizado a abertura de crédito especial no
valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) no orçamento da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, visando
operacionalizar o PROJETO BELO BANHO.
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Parágrafo único. Para fazer face ao crédito autorizado
no caput utilizar-se-ão recursos do superávit financeiro apurado em
exercícios anteriores, utilizando a fonte de recursos 02.000.000 – Recursos ordinários.
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
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.824 - DE 22 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre o Brasão do Município de Araxá-MG e
contém 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 convalidado o Brasão da bandeira do Município de Araxá-MG, criado por Aníbel di Blasiis em 1965, tendo
como origem o nome da cidade, representada pelo Sol e seus aspectos
históricos, como a presença do índio, do negro, das águas minerais, da
pecuária e da agricultura:
presentado:
o sol;

§ 1 - Fica vedado quaisquer indicativos diretos ou indiretos que possam promover pessoas ou grupos partidários.
§ 2º - Fica vedada a utilização de “logomarca e/ou slogan”
nas situações previstas no artigo 4º, inciso I, II, III E IV.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.825 - DE 22 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre denominação via pública.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa
do Vereador ALEXANDRE CARNEIRO DE PAULA (Alexandre
Irmãos Paula), com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica denominada RUA SONIA MARIA ANTUNES a atual Rua 4 (QUATRO) do Loteamento Residencial Villágio Jardim, Araxá (MG);
Art.2° – O Senhor Prefeito mandará afixar placas denominativas em locais próprios.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

I. O Sol: Representando o lugar onde primeiro se avista

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

III. A Árvore: Representando a Árvore dos Enforcados;
IV. O Gado: Representando a pecuária;
V. As Flechas Representando os Índios Araxás;
VI. Galhos de Café e Milho: Representando as lavouras

Art. 3º. Os dizeres em latim “UT OMNES MEMINERIN”
significa “Para que todos se lembrem” ou “Para que seja sempre
lembrada”.
Art. 4º. O Brasão Municipal deverá ser utilizado:
I. Nos documentos, papéis, formulários e correspondências oficiais;
nicipal;

Art. 5º. Fica autorizada a criação e utilização de marcas
próprias, conhecidas como “logomarca e/ou slogan” com vistas a
identificar a gestão dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º. O Brasão do Município de Araxá este assim re-

II. Os Peixes: Representando as águas;

regionais.

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

II. No Gabinete do Prefeito e no Plenário da Câmara Mu-

III. Nos locais onde se realizarem solenidades promovidas pela Municipalidade;
IV. Nos uniformes escolares;

----------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.826 - DE 22 DE JUNHO DE 2022
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Estudantes de Araxá.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça
de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar
Termo de Fomento com a Associação dos Estudantes de Araxá,
inscrita no CNPJ sob o nº 20.751.729/0001-88, no sentido de conceder-lhe contribuição financeira no valor de R$ 757.960,00 (setecentos
e cinquenta e sete mil e novecentos e sessenta reais), para fins de
custeio e manutenção de suas atividades.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei serão utilizados recursos da ficha orçamentária número 337,
ficando o Município de Araxá autorizado a suplementar o valor de R$
257.960,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e novecentos e sessenta
reais) utilizando a anulação de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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LEI Nº 7.827 - DE 22 DE JUNHO DE 2022
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de
Araxá - AMPARA.

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

órgãos municipais por solicitação dos titulares das pastas, de maneira integrada com o Gabinete do Prefeito;
designado;

• assessorar e representar o Prefeito Municipal, quando

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

• auxiliar, quando determinado, o órgão de execução e os
órgãos de apoio administrativo no atendimento ao público;

Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar Termo de Fomento com a Associação de Amparo às Pessoas
com Câncer de Araxá – AMPARA, inscrita no CNPJ sob o nº
21.566.636/0001-75, no sentido de conceder-lhe subvenção social no
valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) para fins de
custeio e manutenção.

• executar outros trabalhos compatíveis com suas atribuições que forem determinados pelo órgão de execução, ao qual se
vincula por confiança e cujas instruções deverá observar.”

Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente
sob a ficha número 1210, ficando o Município de Araxá autorizado
a realizar suplementação da citada ficha por intermédio de superávit
financeiro apurado em exercícios anteriores.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
-----------------------------------------------------------------------------------

Art. 3° - Fica revogada a alínea ‘cc’, do inciso XI, do
anexo IV, da Lei Municipal n.º 7.488/2021, extinguindo-se o cargo
ali referido.
Art. 4° - Fica revogada a alínea ‘bb’, do inciso XI, do
anexo V, da Lei Municipal n.º 7.488/2021.
Art. 5° - Fica acrescido à estrutura administrativa, instituída pela Lei Municipal n.º 7.488/2021, o cargo comissionado abaixo
descrito, cuja atribuições e lotação serão as seguintes:
I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA:
a. Diretor de Requisições e Compras:

LEI Nº 7.828 - DE 22 DE JUNHO DE 2022
Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 7.488/2021 e
dá outras providências.

1. chefiar a Diretoria sob sua responsabilidade, de acordo
com as competências estabelecidas;

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

2. coordenar, orientar e controlar o desempenho das unidades subordinadas;

Art. 1° - Fica alterada a alínea ‘e’, inciso X, do anexo
IV, da Lei Municipal n.º 7.488/2021, passa a vigorar com a seguinte
redação:

3. determinar providências e estabelecer contatos sobre
assuntos específicos da unidade;

“e – Assessor em Gestão de Frotas – Nível 3”
Art. 2° - Fica alterada a alínea ‘d’, inciso X, do anexo
V, da Lei Municipal n.º 7.488/2021, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“ d. Assessor em Gestão de Frotas – Nível 3:
• assessorar, por meio do vínculo de fidúcia estabelecido
com a autoridade nomeante e com o secretário municipal e/ou gestor
do órgão a que está diretamente vinculado, em atividades relativas ao
âmbito político, social e funcional, no âmbito de sua especialidade,
sempre que solicitado e de maneira integrada com o Gabinete do
Prefeito;
• assessorar na elaboração de projetos de controle e gestão da frota de veículos próprio e terceirizados do município, visando
melhor eficiência e economicidade principalmente ante custos de manutenção e insumos, notadamente controle de gastos e fornecimento
de combustíveis;
• assessorar nas atividades de controle administrativo da
responsabilidade pelos veículos e máquinas municipais, da aquisição
de insumos e combustíveis para o atendimento de todos os serviços
da Prefeitura Municipal;
• prestar assessoramento técnico às diversas secretarias e

4. dirigir os serviços de requisições, compras e movimentações realizadas no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança
Pública;
5. decidir sobre matéria pertinente a Diretoria, obedecendo os limites estabelecidos em normas legais;
6. promover e presidir reuniões de subordinados para
transmitir instruções ou discutir as soluções para os problemas relacionados com sua área de atuação;
7. manter contatos com unidades que tenham interesses
comuns para esclarecimentos de matéria de trabalho e coordenação
de serviços;
Diretoria;

8.• apresentar relatórios das atividades desenvolvidas pela

9.• zelar pelo cumprimento de diretrizes, normas e programas estabelecidos;
10.• auxiliar, quando determinado, o órgão de execução e
os órgãos de apoio administrativo no atendimento ao público;
11.• executar outros trabalhos compatíveis com suas atribuições que forem determinados pelo órgão de execução, ao qual se
vincula por confiança e cujas instruções deverá observar.
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Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaRUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

aquisição de material de consumo e acessórios para a realização de
exames de tomografia computadorizada em pacientes do SUS, por
meio dos serviços de imagem do município de Araxá-MG. Edital disponível: 24/06/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
23/06/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------

SETOR DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico nº 09.102/2022.
Processo 147/2022.
O Município torna público a aquisição de herbicida (glifosato) para atender aos serviços de capina química nos cemitérios
das Paineiras e São João Batista do município de Araxá – MG, sob
a responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Acolhimento das propostas 24/06/2022 a partir das 08:00 horas até
07/07/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início
da sessão de disputa de preços dia 07/07/2022 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 24/06/2022. Setor de
Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
21/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.108/2022.
Processo 153/2022.
O Município torna público a aquisição e instalação de
acessórios de sinalização visual, acústica e de segurança para atender
a frota de veículos da Secretaria Municipal de Segurança Pública do
município de Araxá – MG. Acolhimento das propostas 24/06/2022
a partir das 08:00 horas até 07/07/2022 às 08:30 horas; Abertura
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia
07/07/2022 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 24/06/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
22/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Remarcação de Licitação.
Pregão Eletrônico 09.074/2022.
Processo: 102/2022.
O Município, comunica aos interessados que em virtude de ter sido classificado deserta, fica designada nova data de acolhimento das propostas dia 24/06/2022 à partir das 08:00 horas até
07/07/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início
da sessão de disputa de preços dia 07/07/2022 às 09:05 horas, para

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.104/2022.
Processo 149/2022.
O Município torna público aquisição de instrumentos
musicais para a fanfarra das escolas municipais, para apresentação
cívica no desfile de 07 de setembro do ano de 2022 e demais eventos
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município
de Araxá – MG. Acolhimento das propostas 24/06/2022 a partir das
08:00 horas até 11/07/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 11/07/2022 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
24/06/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
22/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.105/2022.
Processo 150/2022.
O Município torna público a aquisição de medicamentos
de referência ou genérico para fornecimento aos pacientes atendidos pela câmara técnica em saúde, para cumprimento de mandados
judiciais, através da secretaria municipal de saúde de Araxá/MG.
Acolhimento das propostas 24/06/2022 a partir das 08:00 horas até
11/07/2022 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início
da sessão de disputa de preços dia 11/07/2022 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 24/06/2022. Setor de
Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
22/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.106/2022.
Processo 151/2022.
O Município torna público a aquisição de móveis hospitalares para equipar diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde
do município de Araxá – MG. Acolhimento das propostas 27/06/2022
a partir das 08:00 horas até 12/07/2022 às 09:00 horas; Abertura
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia
12/07/2022 às 09:05 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas
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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 27/06/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.

do anexo I, deste edital. Licitante credenciado e habilitado: Frederico
Afonso Borges, credenciado nos seguintes itens: 69.972, valor mensal
de R$14.020,93 e item 71.529, valor mensal R$3.505,23.

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
22/06/2022.

Nathalie Isabela Kfuri da Silva
Presidente da C.P.L.
20/06/2022.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.107/2022.
Processo 152/2022.
O Município torna público a aquisição de reagentes da
marca Mindray para realização de exames laboratoriais em atendimento a demanda do Laboratório Municipal através da Secretaria
Municipal de Saúde do município de Araxá – MG. Acolhimento das
propostas 27/06/2022 a partir das 08:00 horas até 12/07/2022 às 09:00
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 12/07/2022 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 27/06/2022. Setor de Licitações:
0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
22/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.109/2022.
Processo 154/2022.
O Município torna público a contratação de empresa especializada para serviços de desintetização, desratização, higienização e limpeza de caixas d’água, caixas de gordura, fossas sépticas
e calhas, desentupimento de pias, redes de esgoto e lavatórios, com
fornecimento de mão de obra, nas diversas secretarias da Prefeitura
Municipal de Araxá – MG. Acolhimento das propostas 27/06/2022
a partir das 08:00 horas até 13/07/2022 às 08:30 horas; Abertura
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia
13/07/2022 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 27/06/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
23/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Inexigibilidade por Credenciamento 12.009/2021.
Processo 275.
Julgamento da fase de Habilitação.
O Município torna público, julgamento da fase de habilitação e proposta do processo em epígrafe para credenciamento de
pessoas jurídicas ou físicas, médicos generalistas, para atuarem nas
Unidades Básicas de Saúde – UBS´S, Unidades Saúde da Família –
USF´S, Estratégias Saúde da Família – ESF´S e Equipes de Atenção
Básica – EAB´S do município de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no termo de referência constante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato.
Pregão Eletrônico 09.066/2022.
Processo 89/2022.
Contrato: 228/2022.
O Município e Pick-UP Autocenter LTDA, valor global:
R$ 82.526,187; firmam contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e
caster, para a manutenção preventiva da frota de veículos leves que
atendem aos serviços realizados por diversas secretarias e órgãos conveniados da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Prazo de vigência:
06/06/2023.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
06/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Termo Aditivo por Apostilamento.
Pregão Eletrônico 09.082/2022.
Contrato: 230/2022.
Processo: 111/2022.
Constitui o objeto do presente termo aditivo por apostilamento a alteração a alteração da dotação passando a fonte
02.0076.0076.0076 para a fonte 02.0023.0023.0023.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
09/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato.
Pregão Eletrônico 09.059/2022.
Processo 79/2022.
O Município e Carla Oliveira Correia EPP, valor global:
R$ 336.480,00; Esfera Medical Eireli, valor global: R$ 23.936,00;
Hospshop Produtos Hospitalares Eireli, valor global: R$ 15.300,00;
Hubinger & Hubinger Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA
ME, valor global: R$ 14.312,00; Linehosp Medical Comércio de
Produtos Hospitalares EIRELI, valor global: R$ 10.754,60; Medtec
Suprimentos Médicos Hospitalares LTDA EPP, valor global: R$
32.500,00; Telma Honoria da Costa, valor global: R$ 11.055,00.
Registro de preços para aquisição de materiais descartáveis (sondas,
seringas, equipo) para fornecimento aos pacientes atendidos pela Câmara Técnica em Saúde, para cumprimento de mandados judiciais, e
processos administrativos através da Secretaria Municipal de Saúde
de Araxá-MG. Prazo de vigência: 31/12/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
11/05/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato.
Pregão Eletrônico 09.082/2022.
Processo 111/2022.
Contrato: 230/2022.
O Município e Smart MG Comercio & Representação
LTDA, valor global: R$ 806.700,00; firmam aquisição de veículo
ambulância tipo A, simples remoção tipo furgão 0 km, veículo de
transporte sanitário com acessibilidade 0 km, capacidade mínima 10
pessoas e veículo de passeio transporte de equipe 0 km, capacidade (5
pessoas) para atender no transporte de urgência e emergência de pacientes usuários do SUS, através da Secretaria de Saúde do Município
de Araxá - MG. Prazo de vigência: 31/12/2022.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
07/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato.
Tomada de Preços 02.003/2022.
Processo 048/2022.
Contrato: 239/2022.
O Município e RD Duarte e Construções LTDA, valor
global: R$ 1.618.007,20; firmam a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e
mão de obra para reforma e ampliação do campo de futebol Barretão,
localizado na Rua Orlando Caetano no Bairro Boa Vista – Araxá-MG.
Prazo de vigência: 07/03/2023, prazo de execução: 07/12/2022.
Rubens Magela da Silva,
Prefeito Municipal
07/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Pregão Eletrônico 09.140/2021.
Processo 179.
Contrato: 377/2021.
Extrato de Termo Aditivo.

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

de Licitações e Contratos.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
14/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato 04.024/2022
O Município de Araxá e a Casa de Acolhimento São
Francisco de Assis, contratam entre si a prestação de serviços de acolhimento de jovens e adultos deficientes em estado de vulnerabilidade social do Município de Araxá/MG, com início em 15/06/2022
à 14/06/2023, em atendimento da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado a contratação de 10 vagas de abrigamento em casa de
acolhimento no Município de Araxá/MG, com valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) mensais, por acolhido, totalizando o valor global de R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Rubens Magela da Silva
Prefeito
14/06/2022.
----------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
04.023/2022.
Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de
solicitação de locação de imóvel situado na Rua Tia Mariinha Di
Mambro, nº 30, bairro Abolição, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, com início em 15/06/2022 à 14/06/2023, destinado ao
funcionamento do Ponto de Apoio (PA Abolição) da Vigilância Ambiental, cujas necessidades de instalação e localização condicionam
a sua escolha, com valor de R$ 1.171,41 (um mil e cento e setenta e
um reais e quarenta e um centavos) mensais. Ratifico a condição de
Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art. 24,
X, da Lei de Licitações e Contratos.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
15/06/2022.

O Município e a empresa Instituto Químico de Análises Clínicas LTDA EPP, firmam aditamento ao contrato celebrado
17/09/2021, com acréscimo de 25% das quantidades e consequente
alteração do valor contratado.

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

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
23/05/2022.

SECRETARIA DE SAÚDE

----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Ratificação de Dispensa 04.024/2022
Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de
solicitação de contratação de 10 vagas de abrigamento em casa de
acolhimento para deficientes jovens e adultos do Município de Araxá/
MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Ação Social, com início em 15/06/2022 à 14/06/2023, cujas necessidades de acolhimento
e cuidados para jovens e adultos deficientes em estado de vulnerabilidade social, condicionam a sua escolha, com valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) mensais, por acolhido. Ratifico a condição de Dispensa
enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art. 24, XX, da Lei

PORTARIA Nº 007, DE 14 DE JUNHO DE 2022.
Dispõe sobre o horário de funcionamento e a escala de
plantão à distância da Vigilância em Saúde
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve;
CONSIDERANDO o art. 3º da Lei Municipal nº 5.432
de 08 de abril de 2009, que dispõe sobre a municipalização da Vigilância à Saúde e autoriza a utilização do Código de Saúde do Estado
de Minas Gerais Lei Estadual Nº 13.317 de 24 de setembro de 1999;
CONSIDERANDO o parágrafo único e os incisos do art.
7º do Código de Saúde do Estado de Minas Gerais Lei Estadual Nº
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13.317 de 24 de setembro de 1999;
CONSIDERANDO o parecer 020/2020 da Procuradoria
Municipal de Araxá.
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o padrão de funcionamento da Vigilância em Saúde, compreendida entre:
Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador, a fim
de atender os usuários do SUS e desta forma aperfeiçoar a prestação
de serviços sempre em consonância com princípios e normas vigente
que regulamenta o assunto, resolve:
Art. 1º Fixar critérios sobre o funcionamento da Vigilância em Saúde e quanto a jornada de trabalho e a elaboração das escalas
de plantão à distância.
§1º - A Vigilância em Saúde irá adotar o horário de atendimento das 7h às 19h (das sete às dezenove horas) nos dias úteis
durante a semana de acordo com a necessidade do serviço.
§2º - Os servidores cumprirão jornadas de trabalho
fixada em razão das atribuições pertinentes ao respectivo cargo,
respeitados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias,
respectivamente.
Art. 2º. A finalidade precípua do plantão à distância é de
poder realizar as inspeções sanitárias, atender denúncias e desenvolver ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador através de inspeções/vigilância dos ambientes e processos de trabalho, investigações
de acidentes de trabalho, de agravos e doenças relacionadas ao trabalho e realização de atividades educativas de prevenção e promoção
da saúde dos trabalhadores e demais solicitações que não possam ser
atendidas no horário estabelecidas §1º do art.1º desta norma, para que
se possa completar a carga horária contratual das autoridades sanitárias.
§1º - O regime de plantão à distância que se refere esta
portaria poderá ter carga horária de:
I – 2(duas) à 8(oito) horas nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período matutino, vespertino e noturno.
II - A comunicação do referido plantão à distância será
feita previamente por meio comunicado oficial interno expedido pela
coordenação da Vigilância em Saúde;
III - O servidor deverá registrar sua frequência diariamente, conforme a distribuição de sua jornada de trabalho previamente estabelecida em escala de serviço.
IV - O controle de frequência e pontualidade deverá constar os registros dos horários de entrada e saída da jornada normal de
trabalho e do plantão à distância realizado pela autoridade sanitária.

RESOLUÇÃO CMSA Nº 18 DE 13 DE MAIO DE 2022
“Dispõe sobre a designação de coordenador, secretário e
relator da Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal
de Saúde de Araxá.”

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

V - A elaboração da escala de plantão à distância será de
responsabilidade da coordenação da Vigilância em Saúde que será
feito por meio de comunicado interno e enviado para as autoridades
sanitárias e ficará arquivado.
Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.
Araxá, 22 de junho de 2022.
Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde]

Secretaria Municipal de Fazenda
Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 027
EM 20 DE JUNHO DE 2022
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
ARNILDO ANTONIO MORAIS, Secretário Municipal
de Fazenda, Planejamento e Gestão, de acordo com a competência
delegada nos termos do Decreto 077/2021 e no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, para o fim de apurar responsabilidades, conforme PAD
004/2022.
Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela
Portaria nº 027/2017, constituírem a Comissão Processante, a qual
deverá encaminhar relatório conclusivo, ao Secretário Municipal de
Fazenda, Planejamento e Gestão, no prazo de 90 dias.
Arnildo Antônio Morais
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 20 de Junho de 2022.

A Comissão Organizadora da Conferência Municipal de
Saúde de Araxá, em reunião da comissão, realizada no dia 13 de maio
de 2022, através de sua Presidente, Juliana Gonçalves Machado e
Silva, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis 8142/90,
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8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal
7368/2019 e Regimento Interno e considerando:

Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde

- O disposto na Constituição Federal de 1988, Art.196
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Art. 198 inciso
III – participação da comunidade.

Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal de Araxá

- O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os
Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
Saúde”.

- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da

- O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de
2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS,
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providencias;
- O disposto na Resolução CNS 453/2012, que aprova
as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e
funcionamento dos Conselhos de Saúde;
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o
Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do
Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais números 2.624/93
e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências.
O disposto no Capítulo IV, Art. 21º, Parágrafo
4º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde que diz:
“Para melhor organização e andamento dos trabalhos, cada Comissão
deverá designar, dentre os seus integrantes, as funções de presidente,
relator e secretário”.
- A necessidade do Conselho Municipal de Saúde, de
garantir a participação popular com legitimidade, transparência,
moralidade, legalidade e eficiência nas ações e serviços de saúde
públicos e privados.
- A obrigatoriedade de se utilizar das Deliberações das
Conferencias Municipais de Saúde para elaboração dos instrumentos
de Planejamento e Gestão da Administração Publica, a saber PPA e
PMS- 2022/2025.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar Juliana Gonçalves Machado e Silva –
Coordenadora, Cristiane dos Santos Andrade – Relatora e Renata
Alves Pereira Lima – Secretária da Comissão Organizadora da 10ª
Conferência Municipal de Saúde de Araxá.
publicação.

Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
Araxá, 13 de maio de 2022.
Juliana Gonçalves Machado e Silva
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de Araxá
Cristiane dos Santos Andrade
Secretária Geral
Conselho Municipal de Saúde de Araxá

----------------------------------------------------------------------------------2022.

RESOLUÇÃO CMSA Nº 21 DE 14 DE JUNHO DE

“Aprova Regimento Interno e Regulamento da 10ª
Conferência Municipal de Saúde de Araxá.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em
sua 2ª Reunião Extraordinária de 2022, realizada no dia 14 de junho de 2022, através de sua Presidente, Juliana Gonçalves Machado e
Silva, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis 8142/90,
8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal
7368/2019 e Regimento Interno e considerando:
- O disposto na Constituição Federal de 1988, Art.1º inciso I – da cidadania e II – da dignidade humana; e seu parágrafo único.
- O disposto na Constituição Federal de 1988, Art.196 “A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.” Art. 198 inciso III – participação da comunidade.
- O Disposto na lei Federal 8.142/90 Art.1º incisos I, II e
Art. 4º seus incisos I , II, V e seu parágrafo único.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município
de Araxá/MG, altera as Leis Municipais números 2.624/93 e 3.287/97
e 5819/10 e dá outras providências;
- A Resolução CNS 453/2012.
- A necessidade do Conselho Municipal de Saúde, de garantir a participação popular com legitimidade, transparência, moralidade, legalidade e eficiência nas ações e serviços de saúde públicos
e privados.
- A obrigatoriedade de se utilizar das Deliberações das
Conferências Municipais de Saúde para elaboração dos instrumentos
de Planejamento e Gestão da Administração Pública, a saber PMS2022/2025.
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar o Regimento Interno da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá.
Artigo 2º. Aprovar o Regulamento da 10ª Conferência
Municipal de Saúde de Araxá.
publicação

Artigo 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
Araxá, 14 de junho de 2022.
Juliana Gonçalves Machado e Silva
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de Araxá
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Cristiane dos Santos Andrade
Secretária Geral
Conselho Municipal de Saúde de Araxá
Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal de Araxá
-----------------------------------------------------------------------------------

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

§ 4º - As apresentações dos mediadores/debatedores têm
a finalidade de qualificar os debates e serão orientadas pela Comissão
Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá.
CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO
Art. 4º A 10ª Conferência Municipal de Saúde será realizada no dia 02 de julho de 2022, na Escola Estadual Delfim Moreira,
nº 75 – Centro, mediante a execução das fases de:

Aprovado na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araxá, em 14 de junho de 2022

I. Mobilização e realização das atividades de Pré-Conferências para compartilhar a análise da situação de saúde da população,
da estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, e dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde a realizarem-se
dias 28 e 31 de maio/22 e 01, 02, 03, 06, 07, 08, 14, 15 e 20 de junho
de 2022;

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E DO OBJETIVO

II. Realização da fase final para elaborar as diretrizes que
subsidiarão a elaboração do Plano Municipal de Saúde;

Art. 1º Este Regimento tem por finalidade normatizar os
processos de organização, realização e funcionamento da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá – MG.

§ 1º A análise da situação de saúde da população, da estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde e dos processos
de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde serão realizadas nas
atividades de pré-conferência com a participação da comunidade.

REGIMENTO INTERNO
10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ

Art. 2º A 10ª Conferência Municipal de Saúde, convocada pelo Decreto Municipal n.º 910, de 26 de maio de 2022 publicado
no Diário Oficial de Araxá – e-Doma n. 129, em 26 de maio de 2022,
tem o objetivo de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura
das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho
da Secretaria Municipal de Saúde e formular diretrizes para subsidiar
a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025.
CAPÍTULO II
DO TEMA
Art. 3º A 10ª Conferência Municipal de Saúde tem como
tema: “Construindo a saúde de Araxá: Você também pode participar!”
§ 1º - Os eixos temáticos serão:
I – Atenção Primária: Saúde multidisciplinar e fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde - UBSs;
II – Prevenção e Promoção em Saúde;
III – Saúde Mental: os desafios pós pandemia;
IV – Atenção Secundária: meios diagnósticos e assistência farmacêutica;
V – Urgência e Emergência;
VI – Direito à saúde e o financiamento do SUS: desafios
e particularidades.
§ 2º - Os eixos serão discutidos em mesas redondas, contando com a presença de coordenação, secretaria e a participação de
mediadores, indicados pela Comissão Organizadora, assegurando o
debate com os delegados e convidados.
§ 3º - A metodologia específica da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá será explicitada nesse Regimento com o
objetivo de propiciar participação ampla e democrática de todos os
segmentos representados na Conferência e a obtenção de um Relatório Final que contribua para melhorar a qualidade do Sistema Único
de Saúde - SUS Araxá.

§ 2º As pré-conferências serão realizadas nas regiões geográficas urbanas e rurais do município de Araxá e na Câmara Municipal de Araxá, locais estratégicos e de fácil acesso aos usuários, estendendo os convites aos usuários pertencentes às áreas de abrangência;
a serem divulgadas as datas e locais correspondentes, nas quais serão
elaboradas propostas que subsidiarão a elaboração do Plano Municipal de Saúde.
§ 3º Nas atividades de pré-conferências, as organizações
representativas dos segmentos de usuários, trabalhadores da saúde
vinculados ao SUS e de gestores/prestadores de serviços de saúde
vinculados ao SUS indicarão representantes para ocuparem as vagas
de delegados na Conferência Municipal de Saúde.
§ 4º A distribuição e ocupação das vagas de delegados
obedecerão a paridade prevista na Resolução nº 453/2012-CNS.
§ 5º A Conferência Municipal de Saúde deve ser realizada
com carga horária mínima de 08 (oito) horas.
§ 6º A Secretaria Municipal de Saúde assegurará todas as
condições materiais, humanas e tecnológicas para a organização e realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde.
§ 7º A responsabilidade pela realização do monitoramento, será de competência do governo municipal e do Conselho Municipal de Saúde, com apoio solidário de movimentos, entidades e
instituições.
§ 8º A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá será
realizada sob os auspícios da Prefeitura Municipal de Araxá por meio
da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.
§ 9º Para estabelecer a paridade deve-se aplicar os seguintes conceitos:
I - Entende-se por segmento dos usuários (50%) o conjunto das entidades e movimentos sociais que representam e congregam os indivíduos que não são trabalhadores da saúde vinculados ao
Sistema Único de Saúde. Não são dirigentes de organizações prestadoras de serviços de saúde e não ocupam cargos ou funções de confiança em organizações governamentais;
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II - Entende-se por segmento dos trabalhadores da saúde
(25%) o conjunto das entidades e movimentos sociais que representam e congregam os trabalhadores da saúde vinculados ao Sistema
Único de Saúde. Os quais não são dirigentes de organizações prestadoras de serviços de saúde e não ocupam cargos ou funções de confiança em organizações governamentais;
III - Entende-se por segmento dos gestores e prestadores
de serviços de saúde (25%) o conjunto das instituições gestoras de
políticas públicas vinculadas ao Poder Executivo e entidades que representam e congregam os prestadores de serviços de saúde, públicos
e privados vinculados ao Sistema Único de Saúde.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 5º A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá
tem a seguinte estrutura administrativa:
I. Comissão Organizadora;
II. Regimento Interno;
§ 1º A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá será
presidida pela Secretária Municipal de Saúde e pela Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, na ausência ou impedimento eventual,
por integrante da Comissão Organizadora indicado por esta.
CAPÍTULO V
DOS PARTICIPANTES
Art. 6º. A 10ª Conferência Municipal de Saúde contará
com a participação de todas as pessoas interessadas no aperfeiçoamento da Política Municipal de Saúde:
I – Gênero; Étnico-raciais; representatividade rural e urbana; geracional; representatividade de classes e entidades; pessoas
com deficiência, necessidades especiais, patologias e com doenças
raras ou negligenciadas;
§ 1º - Nos termos do § 4°, do art. 1°, da Lei n° 8.142, de
28 de dezembro de 1990, e nos termos da Resolução n.º 453/2012 do
CNS, a representação dos(as) Usuários(as) na Conferência Municipal
de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos representantes do
governo, prestadores de serviços e trabalhadoras e trabalhadores da
saúde, sendo assim, configurada a participação:
I – 50% dos participantes serão representantes dos Usuários e de suas entidades e movimentos;
II – 25% dos participantes serão representantes das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Saúde;
III – 25% serão representantes de Gestores e Prestadores
de Serviços de Saúde.
Art. 7º. Os participantes da 10ª Conferência Municipal
distribuir-se-ão em quatro categorias:
I – Delegadas e Delegados, com direito a voz e voto;
II – Convidadas e Convidados com direito a voz;

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

Art. 8º. Participarão da Conferência Municipal de Saúde
na condição de DELEGADOS e DELEGADAS:
I. Servidores, funcionários das unidades descentralizadas,
públicas ou privadas, que participem da Rede de Saúde do Município.
II. Representações e Organizações Sindicais de Trabalhadores Rurais e Urbanos, bem como de entidades Patronais, Representantes de Conselhos e Sociedades.
III. Associações e Federações, Representantes de Clubes
de Serviços, Partidos Políticos, Diretórios Estudantis e Entidades de
Classe, assim como outras instituições da Sociedade Civil devidamente organizadas na forma da Lei.
IV. Representantes de Associações Comunitárias e de
Moradores em atividade, que possuam estatuto próprio devidamente
registrado em cartório.
V. Representantes dos usuários das unidades descentralizadas, públicas ou privadas, da rede de saúde do município.
VI. Os Conselheiros Titulares e Suplentes, eleitos ou indicados, empossados no Conselho Municipal de Saúde da gestão 20222026 são delegados natos.
VII. Representantes de entidades civis, cidadãos e usuários do SUS.
Art. 9º. Para elaboração de propostas na Conferência serão observados os seguintes critérios para sua legitimidade:
I. Ampla divulgação, com indicação prévia do dia, hora e
do local onde será realizada a Conferência;
II. Constar, em formulário específico, nome, CPF, endereço e segmento com assinatura de cada participante.
III. Somente poderão ser inscritos e eleitos Delegados e
Delegadas, as pessoas que estiverem presentes no ato da realização
da Conferência, devendo as inscrições serem efetuadas de imediato,
observando a idade mínima de 16 anos e não sendo permitida a inscrição por procuração.
SEÇÃO II
DOS DEMAIS PARTICIPANTES
Art. 10º. Os participantes como palestrantes terão apenas
direito a voz e serão convidados, a critério da Comissão Organizadora, com o objetivo de trazer esclarecimentos aos participantes e fundamentar as discussões nas plenárias.
Art. 11º. Caso esteja ocupando função de direção na
mesa, se tiver interesse em apresentar defesa em algum destaque, o
membro da Comissão Organizadora deve se retirar da mesa de coordenação dos trabalhos e se dirigir ao plenário para apresentar suas
considerações.
Art. 12º. Os interessados em participar da Conferência na
condição de observadores poderão se inscrever nas Pré-Conferências
ou na sede do Conselho Municipal de Saúde, situado na Rua Urbano
Vilela, 125 ou na 10ª Conferência Municipal de Saúde.

III – Palestrantes/mediadores a convite da Comissão Organizadora, com direito a voz.

CAPÍTULO VII
DAS INSTÂNCIAS DE DECISÃO

SEÇÃO I
DOS DELEGADOS E DELEGADAS

Art. 13º São instâncias de decisão na 10ª Conferência
Municipal de Saúde:
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I. Plenária de Abertura

mínimo, 10 (dez) assinaturas dos participantes.

II. Os grupos de trabalho;

II – O Relatório aprovado na Plenária Final da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá será encaminhado ao Conselho
Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, à Câmara de
Vereadores e, amplamente, divulgado por meios eletrônicos.

III. Plenária Final.
§ 1º - Os Grupos de Trabalho, num número total de 6
(seis) grupos, serão compostos, paritariamente, por delegadas e delegados, nos termos da Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional
de Saúde, com participação de Convidadas e Convidados e deliberarão conforme os incisos deste parágrafo.
I – O Relatório Consolidado da Conferência Municipal
será lido e votado pelo Grupo de Trabalho, sendo permitida alteração
e aglutinação ao texto original, desde que a proposta original não seja
descaracterizada e ainda novas propostas por grupo.
II – Aos(às) delegados(as) participantes da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá será concedido destaque para
defesa de proposta contrária, favorável ou de supressão das propostas
constantes no Relatório Consolidado da 10ª Conferência Municipal
de Saúde.
III – As propostas que obtiverem 50% mais um ou mais
dos votos em cada Grupo de Trabalho irão para plenária final e depois
de aprovadas na Plenária farão parte do Relatório Final da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá.
IV – As propostas encaminhadas à Plenária Final para
votação favorável, contrária ou supressão, não caberá alteração do
texto original vindo dos grupos;
V – Os Grupos de Trabalho contarão com Mesa Coordenadora dos trabalhos composta por um(a) Coordenador(a), um(a)
Secretário(a) e um(a) Relator(a), escolhidos pelo Grupo e uma Mediador(a)/Relator(a) indicados pela Comissão Organizadora, com
autonomia para consolidar o Relatório do Grupo. Havendo necessidade, faculta-se à Comissão Organizadora agregar mais Relatores
indicados;
VI – Os Grupos de Trabalho terão a participação de delegados(as) e convidados(as), aleatória e paritariamente distribuídos,
conforme cor no crachá;
VII – Somente será concedido certificado de participação
na 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá aos que obtiverem
75% de presença na Conferência, comprovados por meio de lista de
presença:
a) A entrega do Certificado fica condicionada à retirada
pelo Participante ao término do evento ou no Conselho Municipal
de Saúde de Araxá, até 30 dias após a realização da 10ª Conferência
Municipal de Saúde de Araxá.
VIII – Somente participarão da Plenária Final os presentes que obtiverem 75% de frequência na Conferência, comprovados
por meio de lista de presença e apresentação de crachá;

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 14º. As despesas com a preparação e realização da
10ª Conferência Municipal de Saúde correrão à conta de dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde.
Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde arcará com as despesas relativas à 10ª Conferência Municipal de Saúde, da seguinte forma:
I – Todos os participantes da 10ª Conferência Municipal
de Saúde terão suas despesas com alimentação custeadas pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15º O monitoramento da aplicação das diretrizes
aprovadas na Conferência será realizado no processo de elaboração e
execução do Plano Municipal de Saúde e das Programações Anuais
de Saúde.
Art. 16º O Relatório Final da 10ª Conferência Municipal de Saúde conterá as propostas e Moções aprovadas na Plenária
Final devendo conter diretrizes que possam subsidiar a elaboração
do Plano Municipal de Saúde e contribuir para o fortalecimento das
políticas e programas de Atenção à Saúde da população.
Parágrafo único. O Relatório aprovado na Plenária Final
da 10ª Conferência Municipal de Saúde será encaminhado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, publicado no site da Prefeitura Municipal e deve ser amplamente divulgado, servindo de base para
os processos de monitoramento.
Art. 17º O Regimento Interno e o Regulamento da 10ª
Conferência Municipal serão elaborados pela Comissão Organizadora e submetido à apreciação e aprovação do Plenário do Conselho
Municipal de Saúde.
Art. 18º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de
Saúde, ad referendum, do Pleno do Conselho Municipal de Saúde de
Araxá.
Araxá, 14 de junho de 2022.
Juliana Gonçalves Machado e Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araxá.

§ 2º - A Plenária Final terá como objetivo aprovar o Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho, que constituirá o Relatório Final da Conferência, devendo conter diretrizes para a formulação
de políticas para o SUS e aprovar as moções de âmbito municipal;

Cristiane dos Santos Andrade
Secretário do Conselho Municipal de Saúde

I – Encerrada a fase de apreciação e votação do Relatório
Geral, o Presidente da Mesa Diretora franqueará aos participantes a
apresentação de moções de apoio, repúdio, solicitação, esclarecimentos, elogio e outras. As moções deverão ser apresentadas com, no

REGULAMENTO DA 10ª CONFERENCIA MUNICIPLA DE
SAÚDE DE ARAXÁ

ANEXO I

Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade definir as
regras de funcionamento da 10ª Conferência Municipal de Saúde
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convocada pelo Decreto nº 910/2022, de 26 de maio de 2022.
Art.. 2º. A Conferência Municipal de Saúde acontecerá
no dia 02 de julho de 2022, na Escola Estadual Delfim Moreira, situada a Avenida Getúlio Vargas, nº 75 – Centro – Araxá.
Parágrafo único: O período de inscrição será de 07:00
às 08:30 horas.

objetivos:

Art. 3º. A Conferência Municipal de Saúde terá como

§ 1º. Apresentar propostas que subsidiarão a elaboração
do Plano Municipal de Saúde – PMS 2022-2025;
§ 2º. Formação de 06 (seis) grupos, divididos por eixos:
I. Grupo do Eixo I – Atenção Primária: Saúde multidisciplinar e fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde - UBSs.
II. Grupo do Eixo II – Prevenção e Promoção em Saúde.

pandemia.

III. Grupo do Eixo III – Saúde Mental: os desafios pós

IV.Grupo do Eixo IV – Atenção Secundária: meios diagnósticos e assistência farmacêutica.
V. Grupo do Eixo V – Urgência, Emergência.
VI. Grupo do Eixo VI – Direito à saúde e o financiamento
do SUS: desafios e particularidades.
§ 3º. Os grupos de trabalho apresentarão propostas municipais que serão submetidas ao Plenário;
Art. 4º. A Mesa Diretora, responsável pela coordenação
dos trabalhos da Conferência Municipal de Saúde, será presidida pela
Presidente/ Coordenador da Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá, assessorada pelo Secretário e Relator e por 01 (um) Conselheiro(a) Municipal de Saúde do segmento
dos usuários eleito(a) em Plenária do Conselho Municipal de Saúde.
Art. 5º. A apresentação, apreciação e votação das propostas terão o seguinte encaminhamento:
§ 1º. A Mesa Diretora esclarecerá ao plenário, a forma de
condução dos trabalhos.
§ 2º. Antes das votações, a Coordenação da Mesa perguntará aos participantes se estão suficientemente esclarecidos. Após a
Coordenação da Mesa informar que a proposta se encontra “Em Regime de Votação”, não será permitido qualquer tipo de questionamento,
mas as questões de ordem poderão ser apresentadas se necessário,
após a conclusão de cada proposta.
Art. 6º. Assegura-se aos participantes da 10ª Conferência
Municipal de Saúde, o questionamento pela Ordem, sempre que sentir
que a Mesa não está conduzindo as atividades conforme o Regimento.
A Presidência ou a assessoria Jurídica poderá realizar esclarecimentos
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e permanecendo o impasse, o Plenário deverá decidir para o bom andamento dos trabalhos.
Art. 7º. Encerrada a fase de apreciação e votação do Relatório Geral, o Presidente da Mesa Diretora franqueará aos participantes a apresentação de moções de apoio, repúdio, solicitação, esclarecimentos, elogio e outras. As moções deverão ser apresentadas com,
no mínimo, 10 (dez) assinaturas dos participantes:
§ 1º - A Comissão Organizadora disponibilizará apoio logístico e recursos humanos para auxiliar na elaboração das moções,
informando o número de assinaturas necessárias;
§ 2º - Após a aprovação das propostas apresentadas, as
moções serão avaliadas pela Mesa Diretora e, estando conforme o
regimento, serão lidas em plenária e, se aprovadas, farão parte do Relatório Final da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá.
Art. 8º. A Comissão Organizadora da 10ª Conferência
Municipal de Saúde de Araxá, disponibilizará no site da Prefeitura
Municipal de Saúde, o Relatório Final da 10ª Conferência Municipal
de Araxá a todos os participantes.
Art. 9º. O Regulamento da 10ª Conferência Municipal de
Saúde, aprovado na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde será homologado pelo poder executivo.
§ 1º - Este Regulamento será lido para apreciação e aprovação da Plenária antes do início dos trabalhos, cabendo destaques
para deliberação pelos Delegados e Delegados no dia da 10ª Conferência Municipal de Saúde.
Art. 10º. Serão conferidos Certificados aos participantes
da Plenária final, respeitando 75% de participação, em observância a
lista de presença.
Parágrafo Único. A entrega do Certificado fica condicionada à retirada pelo Participante ao término do evento ou no Conselho
Municipal de Saúde de Araxá, até 30 dias após a realização da 10ª
Conferência Municipal de Saúde de Araxá.
Art. 11º. Este Regulamento, após aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde de Araxá, deverá ser publicado no órgão
Oficial do Município (DOMA) garantindo sua divulgação oficial.
Art. 12º. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal
de Saúde de Araxá, após ouvido o Plenário;
Araxá, 14 de junho de 2022.

Juliana Gonçalves Machado e Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araxá.

Cristiane dos Santos Andrade
Secretário do Conselho Municipal de Saúde
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RESOLUÇÃO nº. 33, de 22 de junho de 2022.
Dispõe sobre a composição da Comissão Especial
de Análise e Seleção dos projetos a serem apresentados pelas
Organizações da Sociedade Civil no âmbito dos Editais de
Chamamento Público do Conselho Municipal do Idoso no ano de
2022.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA),
na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas definições de
políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá,
no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e em especial
o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA –
Resolução n.º 010/2019, e observando o disposto no artigo 27 da
Lei n.º 13.019/2019 e nos artigos 24 e 25 do Decreto Municipal n.º
2.229/2016;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do
Conselho Municipal do Idoso, em sessão extraordinária do dia 22 de
junho de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica assim constituída a Comissão de Análise e
Seleção e Análise dos projetos a serem apresentados pelas organizações
da sociedade civil no âmbito dos Editais de Chamamento Público do
Conselho Municipal do Idoso no ano de 2022:
- Cristiane Mirza Pereira da Silva;
- Josiane Moraes de Melo;
- Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues;
- Marlon de Lima Lopes;
- Max Emiliano Martins;
- Stella Teixeira Silveira.
Art. 2º - As atribuições da Comissão de Seleção e seus
procedimentos de trabalho estão previstos nos referidos Editais de
Chamamento Público, no Regimento Interno do CMIA, na Lei nº
13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 2.229/2016, 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, 22 de junho de 2022.

Wanessa Borges Alves
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá
Presidente Interina
----------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO nº. 34, de 22 de junho de 2022.
Dispõe sobre o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2022, que regulamenta o processo de seleção de projetos
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propostos por organizações da sociedade civil inscritas no Conselho
Municipal do Idoso (CMIA), tendo por objetivo a celebração de parcerias com a Administração Pública Municipal mediante repasse de
recursos do FUNDIPI (Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do
Idoso).
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG, no uso
das atribuições conferidas pelas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º
4.884/2006;
CONSIDERANDO o que dispõem a Lei Federal nº
10.741/2003- Estatuto do Idoso, a Lei n.º 8.842/1994 - Política Nacional do Idoso, o Decreto Federal n.º 1.948/1996, que regulamenta
a Lei nº 8.842/1994, a Lei Municipal nº 3.492/999, que “Cria o Conselho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências” e suas
posteriores alterações em vigor, a Lei Municipal nº 4.884/2006, que
“Institui o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso e dá
outras providências”;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº
13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nas três
esferas da federação, e o Decreto Municipal nº 2.229/2016, que regulamenta, em âmbito local, o regime jurídico das parcerias voluntárias
entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal n.º 13.019/2014;
CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho
Municipal do Idoso, aprovado pela Resolução n.º 10, de 16 de abril
de 2019;
CONSIDERANDO a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência
na aplicação dos recursos públicos, devendo obedecer aos princípios
da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
CONSIDERANDO a aprovação pelo plenário do CMIA
da minuta do Edital nº 03/2022, em sessão extraordinária realizada no
dia 22 de junho de 2022, conforme respectiva ata lavrada.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o Edital de Chamamento nº
03/2022, conforme Anexo I, o qual estabelece normas que regem a seleção de projetos propostos por organizações da sociedade civil regularmente inscritas no Conselho Municipal do Idoso (CMIA), os quais
serão financiados mediante repasse de recursos do Fundo Municipal
dos Direitos e Proteção do Idoso, em conformidade com as diretrizes
dos eixos temáticos aprovados.
Art. 2º. Os projetos aprovados pelo Conselho Municipal
do Idoso serão executados por instrumento de parceria celebrado entre
a organização da sociedade civil selecionada e o Município de Araxá, sob a regência do regime jurídico da Lei Federal nº 13.019/2014,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.229/2016, conforme as
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normas do Edital nº 03/2022/CMIA.
Art. 3º. Fica autorizado o repasse de até R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e
Proteção do Idoso para custeio e execução de todos os projetos aprovados no âmbito do Edital nº 03/2022/CMIA.
Art. 4º. A presente Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.
Araxá – MG, 22 de junho de 2022.
Wanessa Borges Alves
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá
Presidente Interina
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022
– FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO
IDOSO DE ARAXÁ/CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE
ARAXÁ – CMIA
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá- CMIA e o
Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso de Araxá tornam
público a abertura de Edital de Chamamento Público para seleção
pública de projetos das organizações da sociedade civil de natureza filantrópica, dotadas de personalidade jurídica de direito privado,
sem fins econômicos ou lucrativos, regularmente constituídas, com
sede ou instalação no Município de Araxá-MG, e que tenham registro válido neste Conselho, objetivando a celebração de parceria a ser
instrumentalizada mediante Termo de Fomento com a Administração
Pública Municipal, e convoca os interessados a apresentarem propostas, nos termos e condições estabelecidos neste instrumento.
1- DO OBJETO
1.1- Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público a seleção de projetos de organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou instalações no
Município de Araxá-MG, em regime de parceria para a consecução de
finalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso
(FUNDIPI), no valor global de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais), a ser liberado no âmbito da presente seleção mediante aprovação das propostas pelo plenário do Conselho Municipal do Idoso, as
quais serão instrumentalizadas por celebração de Termo de Fomento
com a Administração Pública Municipal, visando ao atendimento de
pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos), em
ações complementares e de promoção dos direitos da pessoa idosa,
tendo por EIXO TEMÁTICO:
Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público
a seleção de projetos de Organizações da Sociedade Civil, sem
fins lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou instalações
no Município de Araxá-MG, em regime de parceria com a Rede
de Proteção à Pessoa Idosa do Município de Araxá com o objetivo de Concessões Diversas, com a finalidade de interesse público
e recíproco de idosos em situação de vulnerabilidade temporária,
estando com comprometimento à sua sobrevivência e dignidade,
mediante relatório social capaz de avalia-la contendo a descrição
de equipe mínima para desenvolvimento dos trabalhos em horário
comercial.
Valor máximo dos recursos autorizados para o Eixo: R$
600.000,00 (seiscentos mil reais).
1.2- As organizações da sociedade civil proponentes deverão incluir em seu plano de trabalho, para a efetivação da execução
do objeto da parceria a contratação de pelo menos 01 (um) profissio-
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nal do setor administrativo, com jornada de trabalho de até 08 (oito)
horárias diárias, para o atendimento inicial e efetivação do trabalho
burocrático durante o expediente comercial.
1.3 - Cada organização da sociedade civil proponente poderá apresentar apenas um projeto no âmbito do processo de seleção
aberto neste edital.
1.4- As organizações da sociedade civil proponentes
deverão incluir em seu plano de trabalho medidas que observem as
determinações vigentes das autoridades sanitárias federais, estaduais
e municipais acerca do controle dos riscos de contágio do novo coronavírus (Covid-19) pelo público alvo, as quais deverão ser implementadas em todos os atendimentos individuais, em grupo ou remotos
propostos nos projetos.
2 - DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS
2.1- Os recursos solicitados serão financiados com recursos do FUNDIPI de forma integral a partir de aprovação oficial pelo
plenário do CMIA dos planos de trabalho apresentados pelas organizações da sociedade civil proponentes, conforme publicação do resultado final do certame no DOMA.
2.2- O valor dos recursos financeiros aprovados pelo
CMIA para utilização em projetos selecionados no âmbito deste Chamamento Público totaliza R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em
consonância com a dotação orçamentária própria do Fundo Municipal
dos Direitos e Proteção do Idoso.
2.3- O CMIA não está vinculado à obrigação de distribuir
a totalidade do valor dos recursos aprovados para este edital, sendo
que somente serão contemplados os projetos classificados no processo de seleção até o limite do valor total dos recursos aprovados no
presente certame, obedecida a ordem de classificação das propostas
aprovadas no julgamento final.
2.4 – A aprovação dos projetos não implica, necessariamente, a aprovação dos valores pleiteados, cabendo à Comissão de
Seleção e ao plenário do CMIA avaliar o valor adequado do ponto de
vista da exequibilidade da proposta e do interesse público, segundo
critérios de conveniência e oportunidade, observando-se os critérios
de avaliação previstos neste edital.
2.5- O apoio financeiro tem caráter não reembolsável, o
que significa que a organização proponente não precisará restituir os
recursos ao FUNDIPI, desde que comprove a sua correta aplicação,
de acordo com o projeto aprovado pelo CMIA.
2.6- Não serão admitidos projetos de organizações da sociedade civil que estejam inadimplentes com as prestações de contas perante a Administração Municipal referentes às parcerias celebradas em exercícios financeiros anteriores, nos termos da Lei n.º
13.019/2014.
3- DAS DESPESAS AUTORIZADAS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA
3.1- As organizações da sociedade civil que tenham seus
projetos selecionados no âmbito do presente Edital poderão custear
com os recursos do FUNDIPI repassados na parceria celebrada as seguintes despesas:
a) Remuneração da equipe de trabalho contratada para
execução de funções inerentes ao plano de trabalho aprovado dos empregados contratados pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho/Decreto-Lei nº 5.452/1943) ou dos prestadores de serviço e
respectivos encargos trabalhistas e/ou sociais, desde que sejam contratados para desempenho de funções inerentes à execução do plano
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de trabalho aprovado pelo CMIA, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria;
b) Custos indiretos do projeto, tais como despesas com
internet, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de
serviços contábeis, seja qual for sua proporção em relação ao valor
da parceria;
c) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, desde que previstas no plano de trabalho aprovado, devendo a OSC executante apresentar nas prestações de contas as respectivas notas fiscais, assinatura e número do documento de identidade dos
integrantes da equipe de trabalho e/ou usuários do projeto que tenham
participado do evento;
d) Aquisições de equipamentos e materiais permanentes
essenciais à consecução do objeto e dos serviços de conservação,
adequação, reforma e manutenção do espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais e que
estejam previstos no plano de trabalho aprovado, com sua respectiva
estimativa de custos, observando-se, em qualquer caso, o que dispõe
o artigo 42, X, da Lei n.º 13.019/2014, acerca da destinação dos bens
permanentes adquiridos com os recursos públicos repassados e que
estejam remanescentes após a extinção da parceria.
3.2 - O pagamento de despesas com a equipe de trabalho
contratada para a execução das atividades do plano de trabalho aprovado somente será considerado válido se na prestação de contas ficar
demonstrado pela organização da sociedade civil que tais valores:
a) correspondem às atividades previstas e aprovadas no
plano de trabalho;
b) correspondem à qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada;
c) sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado
ao projeto pelo colaborador ou prestador de serviço;
d) sejam compatíveis com o valor de mercado e observem
os acordos e as convenções coletivas de trabalho, devendo a OSC
anexar a norma coletiva que determina a data-base dos empregados, o
piso salarial, se houver, e os índices de reajuste das categorias envolvidas, quando o plano de trabalho apresentado contemplar contratação de pessoal pelo regime da CLT.
3.3 - Nos casos em que a remuneração/pagamento dos colaboradores contratados no projeto for paga proporcionalmente com
recursos da parceria, a OSC deverá informar a memória de cálculo do
rateio da despesa para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma
parcela da despesa.
3.4- É permitido o pagamento de verbas rescisórias
trabalhistas com recursos repassados na parceria, desde que
observada sua proporcionalidade dos pagamentos ao período de
atuação do profissional no projeto executado.
3.5 - Os recursos pertinentes à execução dos instrumentos
de parceria a serem celebrados entre a Administração Municipal e as
organizações da sociedade civil contempladas no âmbito do presente
edital serão liberados pelo ordenador de despesas responsável no curso da vigência da parceria, em conformidade com o cronograma de
desembolso aprovado, ou segundo a disponibilidade de recursos em
conta do FUNDIPI, observando-se o que dispõem os artigos 51 a 54
do Decreto Municipal n.º 2.229/2016.
3.6- As ações do projeto deverão ser executadas em até
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12 meses, contados a partir do início da vigência do instrumento jurídico da parceria celebrada, podendo o referido prazo ser prorrogado,
a requerimento do interessado, na forma da Lei n.º 13.019/2014 e do
Decreto Municipal n.º 2.229/2016.
3.7- Caso a organização proponente não comprove a
aplicação integral dos recursos de acordo com o plano de trabalho
aprovado, deverá devolver os recursos recebidos e não utilizados com
esta finalidade, de forma proporcional, corrigidos monetariamente, aplicando-se o índice oficial de correção monetária adotado pelo
município de Araxá-MG, o qual deverá ser aplicado desde a data do
recebimento dos recursos até a data do efetivo pagamento do recurso
devolvido.
3.8- No caso de execução parcial do projeto, desde que
constatado por meio de parecer técnico do gestor da parceria devidamente aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso, que os recursos
utilizados geraram benefícios aos usuários e que a completa execução
do projeto não foi possível por motivos alheios à vontade da organização proponente, será exigida apenas a devolução dos recursos não
aplicados no projeto aprovado.
4 – DA LEI MUNICIPAL Nº 7.481, DE 09 DE MARÇO DE 2021
4.1- As Organizações da Sociedade Civil proponentes devem cumprir a contratação de no mínimo 10% (dez por cento), ou
seja, 01 (uma) Pessoa com Deficiência a cada 10 (dez) funcionários
em seu quadro total, independente do modelo de contratação (Contratos vigentes na CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, Contrato
de Prestação de Serviços, Microempreendedor Individual e outros),
em observância à Legislação Municipal nº 7.481, de 09 de março de
2021, que dispõe sobre a criação do “Programa Araxá + Inclusiva”.
4.2- Caso as Organizações da Sociedade Civil esgotem a
possibilidade de oferta, demonstrando documentalmente as tentativas
de contratação de Pessoa (s) com Deficiência, sem obter êxito, ficam
as mesmas autorizadas a completar o quadro com pessoas sem deficiência, observando-se o que dispõe o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei
Municipal nº 7.481/2021.
5 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1- As Organizações da Sociedade Civil proponentes devem ter cadastro ativo e válido no CMIA, sendo permitida a captação
de recursos somente para as organizações da sociedade civil com registro neste Conselho.
5.2- Somente poderão participar da presente seleção as
organizações da sociedade civil dotadas de personalidade jurídica de
direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, que não distribua
entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados,
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução de seu respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio
da constituição de fundo patrimonial ou de reserva, as quais devem
estar registradas validamente neste Conselho.
5.3- A inscrição dos projetos pelas organizações da sociedade civil será gratuita e o ato da inscrição pressupõe a concordância
da organização proponente com todos os termos deste edital.
5.4- O processo de seleção abrangerá as fases de inscrição dos projetos, avaliação das propostas, julgamento do parecer da
Comissão de Análise e Seleção, divulgação do resultado preliminar
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com respectivo prazo para recurso e homologação e divulgação do
resultado final oficial no DOMA.
5.5 - A inscrição da proposta deverá ser realizada na Secretaria do CMIA no Centro de Apoio aos Conselhos Municipais,
situado à Rua João Magalhães, nº 54, Bairro Vila João Ribeiro,
Araxá – MG, de 08h00m às 17h00m, conforme o horário oficial de
Brasília, no prazo de 30 dias corridos, contados a partir do primeiro
dia útil seguinte à data da publicação deste edital no DOMA, ressaltando que não serão recebidas pelo CMIA inscrições de projetos fora
deste prazo.
5.6 - A pedido de inscrição da proposta da organização
da sociedade civil proponente deverá ser protocolado mediante ofício
em 02 (duas) vias de igual teor, devendo ser anexado a uma delas ao
envelope lacrado devidamente identificado com o nome da proposta
apresentada e identificação da entidade proponente, no qual deverá
conter: os documentos identificados no item 5.6.1 encadernados, bem
como do plano de trabalho, devendo a proponente enviar, concomitantemente, uma cópia eletrônica do projeto para o e-mail projetosconselhos@araxa.mg.gov.br, sob pena de eliminação do processo
seletivo.
5.6.1 – O envelope lacrado e devidamente identificado
com o nome da entidade proponente e do projeto apresentado, deverá
conter os seguintes documentos encadernados:
I- Cópia do Estatuto Social vigente, com as alterações
previstas pela Lei 13.019/2014;
II - Ata de eleição dos membros do órgão de direção da
organização proponente (diretoria, presidência etc.), registrada em
Cartório;
III - Atestado de inscrição e funcionamento da organização da sociedade civil proponente junto ao CMIA, com prazo de
validade vigente;
IV- Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço cadastrado em seu CNPJ,
e, caso desenvolva suas atividades e/ou pretenda desenvolver o projeto apresentado em um espaço alugado ou cedido, deverá apresentar
documento comprobatório do ato jurídico pertinente;
V- Documento que comprove parceria com órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou outras organizações da sociedade civil quando a execução do projeto apresentado envolva uso de
equipamentos e espaços pertencentes a terceiros;
VI - Plano de trabalho, em conformidade com o art. 18 do
Decreto Municipal n.º 2.229/2016 e as normas do presente edital, o
qual deverá observar o seguinte:
a) estar obrigatoriamente encadernado, com todas suas
páginas numeradas e rubricadas pelo representante legal OSC proponente, em documento único, com capa identificando a organização
proponente, nome do projeto, fundamentação legal do objeto proposto, referência ao período de execução e valor solicitado, devendo a
página final estar assinada pelo representante legal da proponente;
b) dados cadastrais da OSC, de seu (s) representante (s)
legal (ais) e do responsável técnico pelo projeto ou pela atividade
abrangidos pela parceria;
c) apresentação e histórico da OSC, contendo breve resumo da sua área de atuação;
d) justificativa da proposta, a qual deverá oferecer uma
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visão geral da questão social ou da demanda existente em relação à
qual o projeto pretende intervir;
e) identificação do público alvo;
f) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado seu nexo com as atividades propostas, com o
projeto e com as metas a serem atingidas;
g) prazo para execução do objeto da parceria, contendo
cronograma de execução física da proposta, demonstrando o período
de realização de cada atividade/ação propostas;
h) referência ao valor global para a execução do objeto;
i) descrição do objetivo geral e dos objetivos específicos
da parceria, incluindo notas explicativas (se houver), ordenadas conforme citação no plano de trabalho;
a parceria;

j) descrição dos resultados que se pretende alcançar com

k) descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem
atingidas, com respectivo plano de aplicação dos recursos;
l) definição dos indicadores e dos meios de verificação a
serem utilizados para aferição do cumprimento das metas e avaliação
dos resultados;
m) ações a serem executadas para o alcance das metas,
dos objetivos e dos resultados da parceria;
n) prazo para a execução de cada ação e para o cumprimento das metas;
o) forma de execução das ações, identificando a metodologia a ser aplicada;
executadas;

p) método de monitoramento e controle das ações a serem

q) estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo
os custos indiretos necessários à execução do objeto a ser pactuado
com apresentação detalhada dos valores proporcionais;
r) cronograma de desembolso em consonância com as
metas e ações a serem executadas;
s) comprovação de que a estimativa das despesas de que
trata o item “q” deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza,
tais como 03 (três) cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de
informação disponíveis ao público, sendo admissível a dispensa deste
procedimento nas seguintes hipóteses:
s.1) quando se tratar de profissional ou empresa que seja
prestador regular de serviços para a OSC, desde que previsto no plano
de trabalho e que o valor do contrato seja compatível com os preços
praticados pelo mercado;
s.2) quando não existir pluralidade de opções no mercado
local ou em razão da natureza singular do objeto, mediante justificativa e comprovação de tais situações;
s.3) nas compras eventuais de gêneros perecíveis, realizada com base no preço do dia.
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t) relatório de capacidade técnica operacional, demonstrando experiências anteriores contendo ações realizadas, objetivos
propostos e resultados alcançados na área em que se propõe o plano de trabalho com definição clara de público com pelo menos 10
fotos, para fins do disposto no artigo 32 do Decreto Municipal n.º
2229/2016;

5.9- Caso se verifique a ausência ou irregularidade na
documentação exigida no item 5.6, exceto os itens V a VII e seus
respectivos subitens, a Comissão de Análise e Seleção de Projetos
poderá conceder um prazo de até 05 (cinco) dias corridos para que
a organização da sociedade civil regularize a documentação exigida
no certame.

u) plano de contingência contendo medidas adequadas às
determinações vigentes das autoridades sanitárias federais, estaduais
e municipais acerca do controle dos riscos de contágio do novo coronavírus (Covid-19) pelo público alvo, as quais deverão ser implementadas em todos os atendimentos individuais, em grupo ou remotos
propostos.

5.10- Caso a irregularidade ou ausência de quaisquer dos
documentos exigidos no processo de inscrição não sejam sanadas no
prazo assinalado pela Comissão de Análise e Seleção, a proposta será
eliminada do processo seletivo e o projeto apresentado não será avaliado.

VII - Declarações assinadas pelo dirigente ou representante legal da proponente de que esta atende aos seguintes requisitos:
a) que está regida por estatuto social nos termos do art. 33
da Lei Federal nº 13.019/2014, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por Junta Comercial estadual;
b) que possui tempo mínimo de existência de 01 (um)
ano, com cadastro ativo no CNPJ nos termos da alínea “a”, do inciso
V, do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, devendo
comprovar tal condição por certidão impressa;
c) que nenhum dos dirigentes da OSC é membro de Poder
ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade integrante
da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau, sendo considerados:
1. membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
2. membros do Poder Legislativo: Vereadores;
3. membros do Poder Judiciário: Juízes de Direito e Desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual.
4. membros do Ministério Público: Promotores e Procuradores de Justiça.
d) possui experiência prévia, com efetividade, na execução do objeto da parceria ou de natureza semelhante, nos termos da
alínea “b”, do inciso V, do art. 33, da Lei Federal n.º 13.019/2014 e
alterações;
e) que possui instalações e outras condições materiais,
inclusive quanto à salubridade e segurança, quando necessárias para
realização do objeto, e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades propostas no projeto, nos termos alínea
“c”, do inciso V, do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações,
ou previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.
5.7- A capacidade técnica e operacional da OSC para
executar o plano de trabalho independe da capacidade já instalada,
admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para
o cumprimento do objeto.
5.8- A execução dos projetos custeados com recursos do
FUNDIPI deverá se limitar ao território do município de Araxá-MG,
motivo pelo qual somente serão analisados pela Comissão de Seleção
os projetos apresentados por organizações da sociedade civil sediadas
ou com funcionamento e atendimentos de usuários do município de
Araxá-MG, inscritas no CMIA, limitando-se a execução do objeto
proposto no plano de trabalho ao território municipal.

6.VEDAÇÕES
6.1- Os recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO são de natureza pública, devendo ser
regidos pelo mesmo regramento normativo concernente à gestão dos
recursos públicos em geral, estando sujeitos, portanto, à incidência
das Leis Federais n° 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), Lei nº 8.429/92 (Improbidade Administrativa), Lei Complementar n° 101/100 (Responsabilidade Fiscal) e Lei 13.019/2014 (Regime Jurídico das parcerias
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil),
sendo, destarte, vedada a participação de Organização da Sociedade
Civil que tenha como dirigente pessoa:
6.1.1- Cujas contas relativas às parcerias anteriormente
celebradas com a Administração Pública tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos.
6.1.2- Julgada responsável por falta grave e inabilitada
para o exercício de cargo púbico efetivo, cargo em comissão ou função de confiança na Administração Direta e Indireta da União, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto durar a inabilitação.
6.1.3- Considerada responsável por ato de improbidade,
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.
12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
6.2 - É vedada a participação de Organização da Sociedade
Civil cujo dirigente seja membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal,
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros,
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, sendo considerados:
a) membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
b) membros do Poder Legislativo: Vereadores;
motores).

c) membros do Ministério Público (Procuradores e Pro-

6.3 - É vedada a contratação ou remuneração, com os
recursos repassados na parceria, de servidor ou empregado público,
exceto daqueles que exerçam cargo ou emprego de professor na rede
pública ou cargos ou empregos privativos de profissionais da área de
saúde, com profissões regulamentadas, em órgãos ou entidades da
Administração direta e indireta de qualquer ente da federação, e desde
que haja compatibilidade de horários entre o cargo ou emprego público
exercido e a carga horária de trabalho no projeto, ou, caso se trate de
prestador de serviços como pessoa física ou jurídica, tal atividade não
seja realizada durante sua jornada de trabalho na Administração Pública,

PÁGINA | 21

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - 		

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

observando-se, em todo caso, as disposições da Lei Municipal n.º
7.322, de 12 de março de 2019.

ganizações da sociedade civil sediadas ou com representação atuante
e reconhecida no município de Araxá-MG, inscritas no CMIA.

6.4 - É vedada a remuneração, com recursos repassados
na parceria, de servidor público que esteja investido em cargo
em comissão ou função de confiança em órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal.

7.3- A Comissão de Seleção se reunirá na sede do Centro
de Apoio aos Conselhos e avaliará os projetos apresentados e inscritos no processo de Chamamento Público, emitindo em seguida
seu respectivo parecer, pelo qual indicará ao CMIA a aprovação ou
reprovação dos projetos apresentados e seus respectivos valores, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia
útil seguinte ao término do prazo para apresentação dos projetos pelas
organizações da sociedade civil proponentes.

6.5 - É vedada a contratação ou remuneração pela
organização da sociedade civil, com os recursos vinculados à parceria,
de servidor ou empregado público que integre, na Administração
Municipal, comissão de seleção ou comissão de monitoramento e
avaliação de projetos.
6.6 - É vedado o uso do recurso para despesas que não
se identifiquem diretamente com as ações aprovadas no plano de
trabalho executado.
6.7 - É vedado o pagamento de colaboradores ou
prestadores de serviços que não estejam diretamente ligados às ações
do projeto.
6.8 - É vedado o pagamento mediante recibos simples ou
documentos sem valor fiscal ou contábil.
6.9 - É vedado o financiamento das políticas públicas
sociais básicas em caráter continuado que já disponham de fundo
específico nos termos definidos pela legislação pertinente.
6.10 - As compras e contratações pelas organizações da
sociedade civil, feitas com o uso dos recursos da parceria, considerarão as práticas de mercado e observarão os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, e deverão ser realizadas mediante
cotações de preços e pesquisas realizadas para as compras e contratações, com cópias dos documentos comprobatórios para fins de prestação de contas da execução da parceria, observando-se o que dispõe o
artigo 55 do Decreto Municipal 2.229/2016.
6.11 - A infração às vedações e impedimentos previstos
no presente edital sujeita o infrator às sanções administrativas previstas na Lei n.º 13.019/2014 e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016,
ainda que sejam apuradas no curso da vigência do instrumento de parceria celebrado, sem prejuízo de sanções judiciais de natureza cível
ou criminal, a serem requeridas pelo Conselho Municipal do Idoso,
pela Procuradoria do Município ou pelo órgão competente do Ministério Público.
7. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
DAS PROPOSTAS
7.1- As propostas de parceria apresentadas pelas organizações da sociedade civil serão avaliadas por uma Comissão de
Avaliação e Seleção de projetos constituída por membros do CMIA,
que será formada por membros governamentais e não governamentais, respeitando-se a paridade, sendo que pelo menos um integrante
será necessariamente servidor público ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Municipal, conforme
estabelece o artigo 25, § 1º, do Decreto Municipal nº 2.229/2016, a
qual emitirá parecer de acordo com os critérios de análise constantes
neste edital e na legislação referida, que será submetido à plenária
do colegiado para julgamento final, sem prejuízo da observância da
legislação nacional, estadual e municipal de regência da política de
atendimento ao idoso, especialmente pela Lei Federal nº 10.741/2003Estatuto do Idoso e Lei n.º 8842/1994 - Política Nacional do Idoso.

7.4- No trabalho de avaliação das propostas, a Comissão
de Seleção poderá, a seu critério, realizar diligências visando a obtenção de esclarecimentos que a auxiliem na sua tomada de decisão, devendo as organizações e associações proponentes franquear o acesso
às suas instalações e às informações do projeto.
7.5- As deliberações da Comissão de Seleção serão sempre tomadas por maioria simples, independentemente de observância
de paridade entre as representações governamental e não-governamental.
7.6- Fica impedida de participar da Comissão de Seleção
dos projetos pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil
participantes do chamamento público.
7.7 – Concluídos os trabalhos de avaliação, a deliberação
da Comissão de Seleção, manifestada em parecer escrito, será submetida à aprovação ou reprovação do plenário do colegiado, o qual
decidirá na forma de resultado preliminar, em conformidade com o
item 8 deste edital.
8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
8.1- Após a verificação da documentação especificada
no item 5.6.1 deste edital, os projetos apresentados que estejam em
conformidade com os parâmetros exigidos serão analisados pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, conforme os critérios de
julgamento descritos na tabela a seguir:
CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO

Adequação

ITEM

ELEMENTO DE
AVALIAÇÃO

1 - Adequação da proposta com as •
diretrizes e ações prioritárias deste
edital.

Atendeu aos 4 itens do
quesito satisfatoriamente –
até 20 pontos.

2 – Do nexo de causalidade entre •
esta realidade, o objeto proposto e
o diagnóstico da situação da
pessoa idosa no município.
•

Atendeu a 3 itens do quesito
satisfatoriamente – até 15
pontos.

3 – Benefícios gerados com ações
interventivas que atendam de
forma proativa as demandas do
público alvo.

•

4 – A proposta demonstra
capacidade técnica operacional da •
proponente

Consistência e
coerência

Exequibilidade

Não atendeu a nenhum item
do quesito - 0 pontos.
Grau pleno de atendimento –
proposta aderente à maior
parte
das
diretrizes
propostas
nos
eixos
temáticos – até 30 pontos.

2- Evidenciação de indicadores •
desta realidade alinhado com as
metas e os prazos para execução

Grau
satisfatório
de
atendimento–
proposta
aderente a pelo menos uma
das diretrizes propostas nos
eixos temáticos – até 15
pontos.

1 - A proposta demonstra
capacidade técnica com recursos
humanos e materiais compatíveis
com a execução do objeto e
alcance das metas.

20 pontos

Atendeu a 1 item do quesito
satisfatoriamente – até 05
pontos.

1 - Descrição da realidade que se •
pretende modificar pelo objeto da
parceria proposta, levando se em
conta do diagnóstico da situação
da pessoa idosa no município.

3- Caracteriza o público alvo de
forma quantitativa
e
qualitativa.
•

7.2- A execução dos projetos deverá se limitar ao território do município de Araxá-MG, motivo pelo qual somente serão
analisados pela Comissão de Seleção os projetos apresentados por or-

Atendeu a 2 itens do quesito
satisfatoriamente – até 10
pontos.

PONTOS

30 pontos

O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório 0 pontos.

•

Grau pleno de atendimento –
proposta aderente à maior
parte
das
diretrizes
propostas
nos
eixos
temáticos – até 30 pontos.

2 - A metodologia aponta, de •
forma clara e bem definida, como
as ações serão executadas,
incluindo
os
procedimentos,
instrumentos necessários e, os
detalhes técnicos para a sua

Grau
satisfatório
de
atendimento–
proposta
aderente a pelo menos uma
das diretrizes propostas nos
eixos temáticos – até 15
pontos.

30 pontos

coerência

metas e os prazos para execução
3- Caracteriza o público alvo de
forma quantitativa
e
qualitativa.
•

aderente a pelo menos uma
das diretrizes propostas nos
eixos temáticos – até 15
pontos.
O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório 0 pontos.

- A proposta demonstra
• Grau pleno de atendimento –
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técnica com recursos
proposta aderente à maior

Exequibilidade

humanos e materiais compatíveis
com a execução do objeto e
alcance das metas.

parte
das
diretrizes
propostas
nos
eixos
temáticos – até 30 pontos.

2 - A metodologia aponta, de •
forma clara e bem definida, como
as ações serão executadas,
incluindo
os
procedimentos,
instrumentos necessários e, os
detalhes técnicos para a sua
execução.
•

Grau
satisfatório
de
atendimento–
proposta
aderente a pelo menos uma
das diretrizes propostas nos
eixos temáticos – até 15
pontos.

3 - O plano de aplicação discrimina
todos os recursos necessários para
a execução da proposta incluindo
os procedimentos, instrumentos e
detalhes técnicos e recursos
humanos zelando pelo princípio da
economicidade.

Relevância e impacto
social

Atendimento ao
público prioritário

Possui plenamente - até 10
pontos

Verificação se a proponente possui •
instalações e outras condições
materiais, inclusive quanto à
salubridade e segurança, quando •
necessárias para realização do
objeto e capacidade técnica e •
operacional
para
o
desenvolvimento da atividade ou
projeto.

Possui plenamente - até 10
pontos

Possui parcialmente – até 5
pontos

b. Propor ou recomendar readequações financeiras no plano de trabalho de modo que contribua para a consonância entre as
ações/atividades propostas e os recursos financeiros solicitados.
10 pontos

Não possui: 0 pontos

Possui parcialmente – até 5
pontos
Não possui: 0 pontos

8.6- A Comissão de Seleção poderá propor adequações
aos projetos durante o prazo do processo de seleção e classificação,
nos seguintes termos:
a. Propor ou recomendar readequações no plano de trabalho de modo a potencializar e/ou maximizar os resultados pretendidos.

O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório 0 pontos.

1 . Potencial para transformação e •
superação das situações de
vulnerabilidade e risco social, de
acordo com a descrição da •
realidade apresentada, atendendo
de forma proativa as demandas •
apontadas no diagnóstico.

Pontuação Máxima Global

30 pontos
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10 pontos

100 pontos

8.2 - A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e
classificatório, sendo que:
a. Serão eliminadas aquelas propostas que obtiverem em
um ou mais itens pontuação igual a zero;
b. Deverão ser desclassificadas aquelas propostas cuja somatória não atingirem 60 (sessenta) pontos.
8.3 - Cada um dos 04 (quatro) critérios constantes da tabela acima serão avaliados e pontuados pela Comissão de Seleção.
8.4 - Serão classificadas apenas as propostas que obtiveram pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
8.5 - Serão automaticamente eliminadas do processo seletivo as propostas que se enquadrarem em qualquer das situações a
seguir explicitadas:

c. Propor ou recomendar readequações a qualquer título
que possam contribuir para garantia do uso eficiente dos recursos públicos com foco no beneficiário final.
8.7- Havendo empate na classificação das propostas, a
Comissão de Seleção deverá observar os seguintes critérios para fins
de desempate:
a. será escolhida prioritariamente a proposta que tenha
maior pontuação obtida na somatória dos critérios de julgamento:
Consistência e coerência; Exequibilidade e Atendimento ao público
prioritário da tabela acima;
b. persistindo o empate, será utilizado como critério de
desempate o tempo de experiência prévia com efetividade na execução do objeto da parceria ou em atividades de natureza semelhante
no desenvolvimento de outros projetos, cujo acesso aos usuários seja
gratuito a idosos socialmente vulneráveis;
8.8 - A comissão de Seleção poderá promover visita técnica à organização da sociedade civil proponente ou em locais onde
serão desenvolvidas as atividades do plano de trabalho com objetivo
de esclarecer dúvidas acerca da proposta, contribuindo para a emissão
do parecer técnico que definirá a ordem de classificação do projeto.
8.9- Após a atribuição de pontuação pela Comissão de
Seleção a cada um dos projetos apresentados pelas organizações da
sociedade civil, esta deverá elaborar parecer justificando as notas atribuídas a cada proposta e a respectiva lista classificatória das mesmas,
os quais serão apresentados ao plenário do CMIA.

a. Forem apresentadas propostas fora do prazo previsto
no item 5.5;

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

b. Apresentarem propostas em desacordo com as exigências deste edital;

9.1- Compete ao plenário do CMIA aprovar resultado
preliminar do presente processo de Chamamento Público, mediante
votação aberta do parecer indicativo da Comissão de Seleção, a ser
realizada em sessão ordinária ou extraordinária.

c. Apresentarem propostas sem o envelope lacrado, devidamente encadernado e com todas as páginas rubricadas;
d. Não atender o Item 5.9 deste certame, quando acionado pela Comissão de Análise e Seleção de Projetos em seu prazo
estipulado;
e. Apresentarem propostas com valor igual ou superior ao
disponibilizado para este edital;

9.2 - O resultado preliminar da seleção será publicado no
Diário Oficial do Município (DOMA), sendo assegurada a todos os
interessados o direito de interpor recurso administrativo contra a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação
no Diário Oficial.

g. Obtiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer um
dos itens descritos no quadro de avaliação do item 8.1;

9.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, a qual os
submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido e a apreciação do plenário do colegiado, que fará
seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser realizada
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
seguinte ao prazo final para interposição de recursos, conforme o disposto no item 9.2, sendo que a decisão recorrida poderá ser mantida
ou reformada pelo plenário do CMIA.

h. Quando identificado plágio de projeto por similaridade,
e não tenha parâmetros de diferenciação nos projetos.

9.4- Após o julgamento dos recursos interpostos ou o
transcurso do prazo para interposição de recurso, o CMIA, mediante

f. Apresentarem propostas que não indiquem um quadro
de recursos humanos claro e definido para realização da parceria com
breve descrição do papel de cada profissional indicado;
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Resolução, deverá homologar e divulgar no DOMA o resultado final
do julgamento das propostas apresentadas.
9.4.1- O resultado do julgamento das propostas será lavrado em ata, contendo a lista classificatória das propostas, com a respectiva pontuação, discriminando as organizações da sociedade civil
selecionadas e as desclassificadas.
9.5- A formalização do instrumento jurídico da parceria objeto do presente certame perante a Administração Municipal
e o Conselho Municipal do Idoso se dará em conformidade com o
que estabelecem a Lei n.º 13.019/2014 e o Decreto Municipal n.º
2.229/2016, bem como a respectiva execução do objeto pactuado,
a liberação dos recursos, o monitoramento e a avaliação da parceria avençada com recursos do FUNDIPI, inclusive no que se refere à
prestação de contas mensais e anuais dos recursos recebidos.
10. DA CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL SELECIONADAS
10.1- Após a homologação e publicação do resultado final do julgamento das propostas, o CMIA convocará, mediante Resolução publicada no DOMA, a organização da sociedade civil selecionada, conforme a ordem de classificação, para que, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, apresente os documentos necessários à sua
habilitação para a celebração do instrumento de parceria, de acordo
com os requisitos previstos neste edital e no Decreto Municipal n.º
2.229/2016, em data e local designados na Resolução de convocação.
10.2 - As organizações da sociedade civil convocadas deverão protocolar no CMIA e no Departamento de Convênios do Município de Araxá os seguintes documentos para a habilitação:
a) Plano de Trabalho que deverá conter:
- Identificação da organização;
- Nome do Projeto;
- Fundamentação legal;
Tipo de atendimento ou ação;
- Objetivo Geral – (Indicação o que se pretende atingir);
- Objetivo Específico – (O que se propõe executar e os
resultados esperados);
- Justificativa – (Por que o projeto deve ser implementado? Apresentar dados estatísticos do público a serem atendidas, suas
necessidades sociais, o diagnóstico social que justifique sua atuação);
- Público Alvo;
- Número de beneficiários a ser atendido;
- Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou
projetos e metas a serem atingidas de forma qualitativa e quantitativa;
- Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou
projetos a serem executados;
- Impactos Sociais – O que vai mudar com as ações implementadas;
- Monitoramento e avaliação – prever como o projeto será
acompanhado e avaliado.
b) Relatório de capacidade técnica operacional da organização da sociedade civil com uma lauda, demonstrando a experiência
com objeto do projeto desenvolvido acompanhado de no máximo 10
(dez) fotos.
c) Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas
na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
d) Forma de execução das atividades ou dos projetos e de

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

cumprimento das metas a eles atreladas;
e) Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
f) Cópia do Estatuto Social vigente, com as alterações
previstas pela Lei 13.019/2014, e da ata de eleição da diretoria atual,
registrados em Cartório, pelo qual se possa averiguar se a finalidade
institucional da entidade é compatível com o objeto da parceria a ser
celebrada;
tidade;

g) Comprovante de inscrição atualizado do CNPJ da en-

h) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, com respectivos cargos que ocupam, acompanhada de seus endereços residenciais, número documento de Identidade e número de inscrição no CPF;
i) Atestado de inscrição e funcionamento vigente, expedido pelo CMIA;
j) Cópia do comprovante do exercício pleno da propriedade do imóvel onde a organização da sociedade civil presta atendimento direto ao idoso, mediante apresentação de cópia autenticada da
Certidão de Registro Imobiliário, com matrícula atualizada, quando
se tratar de imóvel próprio, ou do Termo de Comodato ou Cessão de
Uso com prazo de duração mínimo de 10 (dez) anos, conforme artigo
36, alínea “J”, do Decreto Municipal n.º 2.2229/2016, e deverá apresentar documento comprobatório do ato jurídico pertinente;
k) Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;
l) Certidão de regularidade do fundo de garantia do tempo
de serviço - CRF/FGTS;
m) Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
n) Certidão negativa de débitos de tributos municipais,
ressalvados os casos previstos em legislação específica;
o) Certidão negativa de débitos estaduais ou declaração
de que a OSC não possui inscrição estadual;
p) Declaração assinada pelo dirigente da proponente selecionada atestando que não é agente político ou membro do Ministério
Público e nem dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública municipal ou seu respectivo cônjuge ou companheiro, bem como
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até segundo grau.
q) Declaração, sob as penas da lei, de que a organização
da sociedade civil classificada não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto,
não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº
13.019/2014 e alterações, atestando especialmente que:
q.1) a organização proponente não teve suas contas rejeitadas pela administração pública federal, estadual ou municipal nos
últimos 5 (cinco) anos, exceto se foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou
tenha sido reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda,
a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com
efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei federal n° 13.019,
de 2014);
q.2) a organização proponente não foi punida com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
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administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, ou, ainda, com as sanções previstas
nos incisos II e III do art. 73 da Lei federal n° 13.019, de 2014 (art. 39,
caput, inciso V, da Lei n° 13.019, de 2014);
q.3) a organização proponente não teve contas de parceria
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos
8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei federal n° 13.019, de
2014);
q.4) a organização proponente não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos;
q.5) a organização proponente não tem entre seus dirigentes pessoa que tenha sido julgada responsável por falta grave e
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei federal n° 8.429,
de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei federal n°
13.019, de 2014);
r) Declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos
repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública municipal, ressalvadas as contratações
permitidas pelas exceções previstas na Lei Municipal n.º 7.322, de 12
de março de 2019.
s) Comprovante de experiência prévia, com efetividade
no objeto da parceria de no mínimo 01(um) ano.
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10.4- Serão consideradas regulares, para os fins deste edital, as certidões positivas com efeito de negativas referidas nas alíneas
“k”, “l”, “m”, “n” e “o” do item 8.2 por força de parcelamento ou
demais hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
ou trabalhista.
10.5 - Caso se verifique na fase de habilitação a inveracidade das declarações ou a desconformidade dos documentos apresentados, ou que as certidões estejam com prazo de vigência expirado
e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC
selecionada será notificada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
regularizar a documentação, sob pena de ser considerada inabilitada e
impedida de celebrar parceria com o Município no âmbito do presente Chamamento Público, sendo, portanto, eliminada do processo de
Chamamento Público por descumprimento de requisitos legais.
10.6- Na hipótese da OSC selecionada não atender aos
requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classificada será
convidada a aceitar a celebração de parceria, nos termos da proposta
por ela apresentada e aprovada pelo CMIA.
10.7- Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria,
proceder-se-á a verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos na fase de habilitação pelo Departamento de Convênios do Município.
11. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
11.1- As Organizações da Sociedade Civil interessadas
poderão impugnar este edital no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOMA.
11.2 - Não serão acolhidas as impugnações protocoladas
fora do prazo legal, nem aquelas subscritas por representante não habilitado legalmente ou que não tenha poderes ou procuração por instrumento público para representar a instituição.

s.1). Para a comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria ou de objeto de natureza
semelhante, poderão ser admitidos, sem prejuízo de outros:

11.3 – O pedido de impugnação ao edital deverá ser formalizado por escrito e deve ser protocolado no Centro de Apoio aos
Conselhos Municipais, situado à Rua João Magalhães, nº 54, Bairro
Vila João Ribeiro, Araxá – MG, no horário de 8h às 17h.

s.1.1) instrumentos similares firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, com empresas
públicas, privadas, outras OSC’s ou cooperações internacionais,
acompanhados de declaração de efetividade na realização das ações,
indicando quais os resultados alcançados, emitidos pelo representante
legal ou estatutário do concedente ou contratante;

11.4- As impugnações ao edital serão analisadas e julgadas pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de protocolo do pedido no
CMIA, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do Município
– DOMA.

s.1.2) declarações de experiência anterior, emitidas por
redes, OSC’s, movimentos sociais ou empresas públicas ou privadas
que especifiquem a efetividade das ações e indiquem os resultados
alcançados, firmadas pelo representante legal ou estatutário do concedente ou contratante;
s.1.3) declaração, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal ou estatutário, sobre a experiência prévia da OSC,
acompanhada de relatório pormenorizado das atividades por ela já
desenvolvidas e especificando sua efetividade.
10.2.1 – As organizações da sociedade civil selecionadas
deverão protocolar na Secretaria do Conselho Municipal do Idoso
uma cópia da versão final do projeto aprovado e protocolado junto
ao Departamento de Convênios do Município, com envio de cópia
digitalizada em formato de arquivo PDF para o endereço eletrônico
projetosconselhos@araxa.mg.gov.br.
10.3- As declarações acima referidas deverão ser assinadas pelo representante (s) estatutário (s) ou dirigente (s) da OSC.

11.5 - Não caberá interposição de recurso administrativo
da decisão da Comissão de Seleção que indeferir a impugnação deste
edital.
----------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO nº. 35, de 22 de junho de 2022.
Dispõe sobre o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 04/2022, que regulamenta o processo de seleção de projetos
propostos por organizações da sociedade civil inscritas no Conselho
Municipal do Idoso (CMIA), tendo por objetivo a celebração de parcerias com a Administração Pública Municipal mediante repasse de
recursos do FUNDIPI (Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do
Idoso).
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG, no uso
das atribuições conferidas pelas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º
4.884/2006;
CONSIDERANDO o que dispõem a Lei Federal nº

PÁGINA | 25

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - 		

10.741/2003- Estatuto do Idoso, a Lei n.º 8.842/1994 - Política Nacional do Idoso, o Decreto Federal n.º 1.948/1996, que regulamenta
a Lei nº 8.842/1994, a Lei Municipal nº 3.492/999, que “Cria o Conselho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências” e suas
posteriores alterações em vigor, a Lei Municipal nº 4.884/2006, que
“Institui o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso e dá
outras providências”;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº
13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nas três
esferas da federação, e o Decreto Municipal nº 2.229/2016, que regulamenta, em âmbito local, o regime jurídico das parcerias voluntárias
entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal n.º 13.019/2014;
CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho
Municipal do Idoso, aprovado pela Resolução n.º 10, de 16 de abril
de 2019;
CONSIDERANDO a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência
na aplicação dos recursos públicos, devendo obedecer aos princípios
da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
CONSIDERANDO a aprovação pelo plenário do CMIA
da minuta do Edital nº 04/2022, em sessão extraordinária realizada no
dia 22 de junho de 2022, conforme respectiva ata lavrada.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o Edital de Chamamento nº
04/2022, conforme Anexo I, o qual estabelece normas que regem a seleção de projetos propostos por organizações da sociedade civil regularmente inscritas no Conselho Municipal do Idoso (CMIA), os quais
serão financiados mediante repasse de recursos do Fundo Municipal
dos Direitos e Proteção do Idoso, em conformidade com as diretrizes
dos eixos temáticos aprovados.
Art. 2º. Os projetos aprovados pelo Conselho Municipal
do Idoso serão executados por instrumento de parceria celebrado entre
a organização da sociedade civil selecionada e o Município de Araxá, sob a regência do regime jurídico da Lei Federal nº 13.019/2014,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.229/2016, conforme as
normas do Edital nº 04/2022/CMIA.
Art. 3º. Fica autorizado o repasse de até R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais) de recursos do Fundo Municipal
dos Direitos e Proteção do Idoso para custeio e execução de todos os
projetos aprovados no âmbito do Edital nº 04/2022/CMIA.
Art. 4º. A presente Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.
Araxá – MG, 22 de junho de 2022.

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá- CMIA e o
Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso de Araxá tornam
público a abertura de Edital de Chamamento Público para seleção
pública de projetos das organizações da sociedade civil de natureza filantrópica, dotadas de personalidade jurídica de direito privado,
sem fins econômicos ou lucrativos, regularmente constituídas, com
sede ou instalação no Município de Araxá-MG, e que tenham registro válido neste Conselho, objetivando a celebração de parceria a ser
instrumentalizada mediante Termo de Fomento com a Administração
Pública Municipal, e convoca os interessados a apresentarem propostas, nos termos e condições estabelecidos neste instrumento.
1-

DO OBJETO

1.1- Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público a seleção de projetos de organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, regularmente constituídas, com sede ou instalações no
Município de Araxá-MG, em regime de parceria para a consecução de
finalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso
(FUNDIPI), no valor global de até R$ R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), conforme as regras aprovadas para este certame, e convoca os interessados a apresentarem propostas, nos termos
e condições estabelecidos neste instrumento, visando exclusivamente
ao atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60
(sessenta anos), em ações complementares e de promoção dos direitos
da pessoa idosa, em ações complementares e/ou inovadoras, tendo
por objeto ações referidas nas seguintes diretrizes e eixos:
1.2 Diretrizes e Eixos:
1.2.1 DIRETRIZ 01 – AÇÕES COMPLEMENTARES
QUE PROMOVAM A INCLUSÃO DA PESSOA IDOSA, TENDO COMO EIXOS TEMÁTICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS:
Eixo 01 - desenvolvimento de ações para a inserção da
pessoa idosa em cursos, capacitações, oficinas e imersões práticas na
utilização de dispositivos tecnológicos da atualidade;
Eixo 02 - desenvolvimento de ações em instituições educativas, nos diversos níveis de educação, capazes de oportunizar a
pessoa idosa: a transmissão de cultura e valores a outras gerações, o
aproveitamento do seu potencial e conhecimento, a ressignificação do
seu papel na sociedade;
Eixo 03 – atividades que utilizam da integração de novas
tecnologias, priorizando o processo de aprendizagem da pessoa idosa,
potencializando o conhecimento acumulado e fortalecendo o intercâmbio intergeracional.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 1: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
1.2.2 DIRETRIZ 02 – ATIVIDADES QUE PROMOVAM O CONVÍVIO SOCIAL DA PESSOA IDOSA, TENDO
COMO EIXOS TEMÁTICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS:

ANEXO I

Eixo 01 - Projetos que fomentem direitos humanos, o
protagonismo e a participação social da pessoa idosa, que viabilizem
círculos de construção de paz, utilizando as ferramentas das Práticas
Restaurativas, colaborando para a prevenção e para a resolução positiva de conflitos em geral, contribuindo para a garantia do desenvolvimento de boas relações dentro e fora do seu núcleo familiar;

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022
– FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO
IDOSO DE ARAXÁ/CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE
ARAXÁ – CMIA

Eixo 02 - Projetos que estimulem o protagonismo social
da pessoa idosa em sua comunidade, baseadas na perspectiva preventiva do uso de álcool e outras drogas e que promovam o fortalecimento de vínculos familiares;

Wanessa Borges Alves
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá
Presidente Interina
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Eixo 03 - Projetos que considerem a situação de idosos
no uso de álcool e outras drogas, para que os mesmos possam ser
tratados dentro da política de redução de danos. Criando ações de
cuidado para a pessoa idosa, por meio de serviços de reabilitação e
reinserção social.
Eixo 04 - Implementação de ações e serviços que articulem a sociedade civil e o governo no enfrentamento e redução da
violência e maus tratos dirigidos a pessoa idosa na família, na comunidade e na sociedade visando atendimento às vítimas e/ou a reabilitação dos agressores.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 2: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)
1.2.3 DIRETRIZ 03 – ATIVIDADES CULTURAIS,
ESPORTIVAS E DE LAZER QUE VISEM A PROMOÇÃO E
O CONVÍVIO DA PESSOA IDOSA EM SOCIEDADE, TENDO
COMO EIXOS TEMÁTICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS:
Eixo 01 - Projetos que ofereçam atividades de esportes, e/
ou cultura e/ou lazer para a pessoa idosa com ou sem deficiência por
meio de estímulo psicossocial e motor.
Eixo 02 - Projetos que promovam a inclusão de idosos em
atividades culturais, e/ou esportivas, e/ou recreativas, e/ou de lazer,
priorizando idosos em extrema vulnerabilidade social.
Eixo 03 - Criação de ações de cuidado para a pessoa idosa
frágil, ou em processo de fragilização, por meio de serviços de estimulação cognitiva e afetiva e de reabilitação física e mental.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 3: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
1.2.4 DIRETRIZ 04 – ATIVIDADES QUE VISEM A
PROMOÇÃO DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA, TENDO COMO
EIXOS TEMÁTICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS:
Eixo 01 – Projetos que contribuam para garantia da assistência qualificada para idosos com deficiência intelectual, física e/ou
múltipla e com transtornos.
Eixo 02 – Projetos que contribuam para o desenvolvimento global de idosos, considerando os aspectos nutricionais, motores,
cognitivos e psicossociais, contemplando a orientação familiar.
Eixo 03 - Promoção de ações para complementação das
políticas de educação em saúde, para a população idosa, no âmbito
da família, dos grupos, das comunidades e das instituições, a fim de
informar, divulgar, promover saúde e prevenir os seus agravos.
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA A DIRETRIZ 4: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
1.2- Cada Organização da Sociedade Civil proponente
poderá apresentar apenas um projeto por cada diretriz no âmbito deste
edital, podendo a entidade proponente apresentar até 02 (dois) projetos na seleção aberta por este Edital.
1.3- A organização proponente deverá indicar no projeto
qual diretriz e quais eixos tem por objeto, sob pena de eliminação;
1.4 - As organizações da sociedade civil proponentes
deverão incluir em seu plano de trabalho medidas que observem as
determinações vigentes das autoridades sanitárias federais, estaduais
e municipais acerca do controle dos riscos de contágio do novo coronavírus (Covid-19) pelo público alvo, as quais deverão ser imple-
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mentadas em todos os atendimentos individuais, em grupo ou remotos
propostos nos projetos.
2 - DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS
2.1- Os recursos solicitados serão financiados com recursos do FUNDIPI de forma integral a partir de aprovação oficial pelo
plenário do CMIA dos planos de trabalho apresentados pelas organizações da sociedade civil proponentes, conforme publicação do resultado final do certame no DOMA.
2.2 - O valor dos recursos financeiros aprovados pelo
CMIA para utilização em projetos selecionados no âmbito deste
Chamamento Público totaliza R$ R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), em consonância com a dotação orçamentária
própria do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso.
2.3- O CMIA não está vinculado à obrigação de distribuir
a totalidade do valor dos recursos aprovados para este edital, sendo
que somente serão contemplados os projetos classificados no processo de seleção até o limite do valor total dos recursos aprovados no
presente certame, obedecida a ordem de classificação das propostas
aprovadas no julgamento final.
2.4 – A aprovação dos projetos não implica, necessariamente, a aprovação dos valores pleiteados, cabendo à Comissão de
Seleção e ao plenário do CMIA avaliar o valor adequado do ponto de
vista da exequibilidade da proposta e do interesse público, segundo
critérios de conveniência e oportunidade, observando-se os critérios
de avaliação previstos neste edital.
2.5- O apoio financeiro tem caráter não reembolsável, o
que significa que a organização proponente não precisará restituir os
recursos ao FUNDIPI, desde que comprove a sua correta aplicação,
de acordo com o projeto aprovado pelo CMIA.
2.6- Não serão admitidos projetos de organizações da sociedade civil que estejam inadimplentes com as prestações de contas perante a Administração Municipal referentes às parcerias celebradas em exercícios financeiros anteriores, nos termos da Lei n.º
13.019/2014.
3 - DAS DESPESAS AUTORIZADAS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA
3.1 - As organizações da sociedade civil que tenham seus
projetos selecionados no âmbito do presente Edital poderão custear
com os recursos do FUNDIPI repassados na parceria celebrada as seguintes despesas:
a) Remuneração da equipe de trabalho contratada para
execução de funções inerentes ao plano de trabalho aprovado dos empregados contratados pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho/Decreto-Lei nº 5.452/1943) ou dos prestadores de serviço e
respectivos encargos trabalhistas e/ou sociais, desde que sejam contratados para desempenho de funções inerentes à execução do plano
de trabalho aprovado pelo CMIA, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria;
b) Custos indiretos do projeto, tais como despesas com
internet, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de
serviços contábeis, seja qual for sua proporção em relação ao valor
da parceria;
c) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, desde que previstas no plano de trabalho aprovado, devendo a OSC executante apresentar nas prestações de contas as respectivas notas fiscais, assinatura e número do documento de identidade dos
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integrantes da equipe de trabalho e/ou usuários do projeto que tenham
participado do evento;
d) Aquisições de equipamentos e materiais permanentes
essenciais à consecução do objeto e dos serviços de conservação,
adequação, reforma e manutenção do espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais e que
estejam previstos no plano de trabalho aprovado, com sua respectiva
estimativa de custos, observando-se, em qualquer caso, o que dispõe
o artigo 42, X, da Lei n.º 13.019/2014, acerca da destinação dos bens
permanentes adquiridos com os recursos públicos repassados e que
estejam remanescentes após a extinção da parceria.
3.2 - O pagamento de despesas com a equipe de trabalho
contratada para a execução das atividades do plano de trabalho aprovado somente será considerado válido se na prestação de contas ficar
demonstrado pela organização da sociedade civil que tais valores:
a) correspondem às atividades previstas e aprovadas no
plano de trabalho;
b) correspondem à qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada;
c) sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado
ao projeto pelo colaborador ou prestador de serviço;
d) sejam compatíveis com o valor de mercado e observem
os acordos e as convenções coletivas de trabalho, devendo a OSC
anexar a norma coletiva que determina a data-base dos empregados, o
piso salarial, se houver, e os índices de reajuste das categorias envolvidas, quando o plano de trabalho apresentado contemplar contratação de pessoal pelo regime da CLT.
3.3 - Nos casos em que a remuneração/pagamento dos colaboradores contratados no projeto for paga proporcionalmente com
recursos da parceria, a OSC deverá informar a memória de cálculo do
rateio da despesa para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma
parcela da despesa.
3.4- É permitido o pagamento de verbas rescisórias trabalhistas com recursos repassados na parceria, desde que observada sua
proporcionalidade dos pagamentos ao período de atuação do profissional no projeto executado.
3.5 - Os recursos pertinentes à execução dos instrumentos
de parceria a serem celebrados entre a Administração Municipal e as
organizações da sociedade civil contempladas no âmbito do presente
edital serão liberados pelo ordenador de despesas responsável no curso da vigência da parceria, em conformidade com o cronograma de
desembolso aprovado, ou segundo a disponibilidade de recursos em
conta do FUNDIPI, observando-se o que dispõem os artigos 51 a 54
do Decreto Municipal n.º 2.229/2016.
3.6- As ações do projeto deverão ser executadas em até
12 meses, contados a partir do início da vigência do instrumento jurídico da parceria celebrada, podendo o referido prazo ser prorrogado,
a requerimento do interessado, na forma da Lei n.º 13.019/2014 e do
Decreto Municipal n.º 2.229/2016.
3.7- Caso a organização proponente não comprove a aplicação integral dos recursos de acordo com o plano de trabalho aprovado, deverá devolver os recursos recebidos e não utilizados com esta finalidade, de forma proporcional, corrigidos monetariamente, aplicando-se o índice oficial de correção monetária adotado pelo município
de Araxá-MG, o qual deverá ser aplicado desde a data do recebimento
dos recursos até a data do efetivo pagamento do recurso devolvido.
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3.8- No caso de execução parcial do projeto, desde que
constatado por meio de parecer técnico do gestor da parceria devidamente aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso, que os recursos
utilizados geraram benefícios aos usuários e que a completa execução
do projeto não foi possível por motivos alheios à vontade da organização proponente, será exigida apenas a devolução dos recursos não
aplicados no projeto aprovado.
4 – DA LEI MUNICIPAL Nº 7.481, DE 09 DE MARÇO DE 2021
4.1- As Organizações da Sociedade Civil proponentes devem cumprir a contratação de no mínimo 10% (dez por cento), ou
seja, 01 (uma) Pessoa com Deficiência a cada 10 (dez) funcionários
em seu quadro total, independente do modelo de contratação (Contratos vigentes na CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, Contrato
de Prestação de Serviços, Microempreendedor Individual e outros),
em observância à Legislação Municipal nº 7.481, de 09 de março de
2021, que dispõe sobre a criação do “Programa Araxá + Inclusiva”.
4.2- Caso as Organizações da Sociedade Civil esgotem a
possibilidade de oferta, demonstrando documentalmente as tentativas
de contratação de Pessoa (s) com Deficiência, sem obter êxito, ficam
as mesmas autorizadas a completar o quadro com pessoas sem deficiência, observando-se o que dispõe o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei
Municipal nº 7.481/2021.
5 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1- As Organizações da Sociedade Civil proponentes devem ter cadastro ativo e válido no CMIA, sendo permitida a captação
de recursos somente para as organizações da sociedade civil com registro neste Conselho.
5.2- Somente poderão participar da presente seleção as
organizações da sociedade civil dotadas de personalidade jurídica de
direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, que não distribua
entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados,
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução de seu respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio
da constituição de fundo patrimonial ou de reserva, as quais devem
estar registradas validamente neste Conselho.
5.3- A inscrição dos projetos pelas organizações da sociedade civil será gratuita e o ato da inscrição pressupõe a concordância
da organização proponente com todos os termos deste edital.
5.4- O processo de seleção abrangerá as fases de inscrição dos projetos, avaliação das propostas, julgamento do parecer da
Comissão de Análise e Seleção, divulgação do resultado preliminar
com respectivo prazo para recurso e homologação e divulgação do
resultado final oficial no DOMA.
5.5 - A inscrição da proposta deverá ser realizada na Secretaria do CMIA no Centro de Apoio aos Conselhos Municipais,
situado à Rua João Magalhães, nº 54, Bairro Vila João Ribeiro,
Araxá – MG, de 08h00m às 17h00m, conforme o horário oficial de
Brasília, no prazo de 30 dias corridos, contados a partir do primeiro
dia útil seguinte à data da publicação deste edital no DOMA, ressaltando que não serão recebidas pelo CMIA inscrições de projetos fora
deste prazo.
5.6 - O pedido de inscrição da proposta da organização
da sociedade civil proponente deverá ser protocolado mediante ofício
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em 02 (duas) vias de igual teor, devendo ser anexada uma delas ao
envelope lacrado devidamente identificado com o nome da proposta
apresentada e identificação da entidade proponente, no qual deverá
conter: os documentos identificados no item 5.6.1 encadernados, bem
como do plano de trabalho, devendo a proponente enviar, concomitantemente, uma cópia eletrônica do projeto para o e-mail projetosconselhos@araxa.mg.gov.br, sob pena de eliminação do processo
seletivo.
5.6.1 – O envelope lacrado e devidamente identificado
com o nome da entidade proponente e do projeto apresentado, deverá
conter os seguintes documentos encadernados:
I - Cópia do Estatuto Social vigente, com as alterações
previstas pela Lei 13.019/2014;
II - Ata de eleição dos membros do órgão de direção da
organização proponente (diretoria, presidência etc.), registrada em
Cartório;
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i) descrição do objetivo geral e dos objetivos específicos
da parceria, incluindo notas explicativas (se houver), ordenadas conforme citação no plano de trabalho;
a parceria;

j) descrição dos resultados que se pretende alcançar com

k) descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem
atingidas, com respectivo plano de aplicação dos recursos;
l) definição dos indicadores e dos meios de verificação a
serem utilizados para aferição do cumprimento das metas e avaliação
dos resultados;
m) ações a serem executadas para o alcance das metas,
dos objetivos e dos resultados da parceria;
n) prazo para a execução de cada ação e para o cumprimento das metas;

III - Atestado de inscrição e funcionamento da organização da sociedade civil proponente junto ao CMIA, com prazo de
validade vigente;

o) forma de execução das ações, identificando a metodologia a ser aplicada;

IV- Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço cadastrado em seu CNPJ,
e, caso desenvolva suas atividades e/ou pretenda desenvolver o projeto apresentado em um espaço alugado ou cedido, deverá apresentar
documento comprobatório do ato jurídico pertinente;

executadas;

V- Documento que comprove parceria com órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou outras organizações da sociedade civil quando a execução do projeto apresentado envolva uso de
equipamentos e espaços pertencentes a terceiros;

r) cronograma de desembolso em consonância com as
metas e ações a serem executadas;

VI - Plano de trabalho, em conformidade com o art. 18 do
Decreto Municipal n.º 2.229/2016 e as normas do presente edital, o
qual deverá observar o seguinte:
a) estar obrigatoriamente encadernado, com todas suas
páginas numeradas e rubricadas pelo representante legal OSC proponente, em documento único, com capa identificando a organização
proponente, nome do projeto, fundamentação legal do objeto proposto, referência ao período de execução e valor solicitado, devendo a
página final estar assinada pelo representante legal da proponente;
b) dados cadastrais da OSC, de seu (s) representante (s)
legal (ais) e do responsável técnico pelo projeto ou pela atividade
abrangidos pela parceria;
c) apresentação e histórico da OSC, contendo breve resumo da sua área de atuação;
d) justificativa da proposta, a qual deverá oferecer uma
visão geral da questão social ou da demanda existente em relação à
qual o projeto pretende intervir;
e) identificação do público alvo;
f) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado seu nexo com as atividades propostas, com o
projeto e com as metas a serem atingidas;
g) prazo para execução do objeto da parceria, contendo
cronograma de execução física da proposta, demonstrando o período
de realização de cada atividade/ação propostas;
h) referência ao valor global para a execução do objeto;

p) método de monitoramento e controle das ações a serem

q) estimativa das despesas a serem realizadas, incluindo
os custos indiretos necessários à execução do objeto a ser pactuado
com apresentação detalhada dos valores proporcionais;

s) comprovação de que a estimativa das despesas de que
trata o item “q” deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza,
tais como 03 (três) cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de
informação disponíveis ao público, sendo admissível a dispensa deste
procedimento nas seguintes hipóteses:
s.1) quando se tratar de profissional ou empresa que seja
prestador regular de serviços para a OSC, desde que previsto no plano
de trabalho e que o valor do contrato seja compatível com os preços
praticados pelo mercado;
s.2) quando não existir pluralidade de opções no mercado
local ou em razão da natureza singular do objeto, mediante justificativa e comprovação de tais situações;
s.3) nas compras eventuais de gêneros perecíveis, realizada com base no preço do dia.
t) relatório de capacidade técnica operacional, demonstrando experiências anteriores contendo ações realizadas, objetivos
propostos e resultados alcançados na área em que se propõe o plano de trabalho com definição clara de público com pelo menos 10
fotos, para fins do disposto no artigo 32 do Decreto Municipal n.º
2229/2016;
u) plano de contingência contendo medidas adequadas às
determinações vigentes das autoridades sanitárias federais, estaduais
e municipais acerca do controle dos riscos de contágio do novo coronavírus (Covid-19) pelo público alvo, as quais deverão ser implementadas em todos os atendimentos individuais, em grupo ou remotos
propostos.
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VII - Declarações assinadas pelo dirigente ou representante legal da proponente de que esta atende aos seguintes requisitos:
a) que está regida por estatuto social nos termos do art. 33
da Lei Federal nº 13.019/2014, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por Junta Comercial estadual;
b) que possui tempo mínimo de existência de 01 (um)
ano, com cadastro ativo no CNPJ nos termos da alínea “a”, do inciso
V, do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, devendo
comprovar tal condição por certidão impressa;
c) que nenhum dos dirigentes da OSC é membro de Poder
ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade integrante
da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau, sendo considerados:
1. membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
2. membros do Poder Legislativo: Vereadores;
3. membros do Poder Judiciário: Juízes de Direito e Desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual.
4. membros do Ministério Público: Promotores e Procuradores de Justiça.
d) possui experiência prévia, com efetividade, na execução do objeto da parceria ou de natureza semelhante, nos termos da
alínea “b”, do inciso V, do art. 33, da Lei Federal n.º 13.019/2014 e
alterações;
e) que possui instalações e outras condições materiais,
inclusive quanto à salubridade e segurança, quando necessárias para
realização do objeto, e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades propostas no projeto, nos termos alínea
“c”, do inciso V, do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações,
ou previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.
5.7- A capacidade técnica e operacional da OSC para
executar o plano de trabalho independe da capacidade já instalada,
admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para
o cumprimento do objeto.
5.8- A execução dos projetos custeados com recursos do
FUNDIPI deverá se limitar ao território do município de Araxá-MG,
motivo pelo qual somente serão analisados pela Comissão de Seleção
os projetos apresentados por organizações da sociedade civil sediadas
ou com funcionamento e atendimentos de usuários do município de
Araxá-MG, inscritas no CMIA, limitando-se a execução do objeto
proposto no plano de trabalho ao território municipal.
5.9- Caso se verifique a ausência ou irregularidade na
documentação exigida no item 5.6, exceto os itens V a VII e seus
respectivos subitens, a Comissão de Análise e Seleção de Projetos
poderá conceder um prazo de até 05 (cinco) dias corridos para que
a organização da sociedade civil regularize a documentação exigida
no certame.
5.10- Caso a irregularidade ou ausência de quaisquer dos
documentos exigidos no processo de inscrição não sejam sanadas no
prazo assinalado pela Comissão de Análise e Seleção, a proposta será
eliminada do processo seletivo e o projeto apresentado não será avaliado.
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6.VEDAÇÕES

6.1- Os recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO são de natureza pública, devendo ser
regidos pelo mesmo regramento normativo concernente à gestão dos
recursos públicos em geral, estando sujeitos, portanto, à incidência
das Leis Federais n° 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), Lei nº 8.429/92 (Improbidade Administrativa), Lei Complementar n° 101/100 (Responsabilidade Fiscal) e Lei 13.019/2014 (Regime Jurídico das parcerias
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil),
sendo, destarte, vedada a participação de Organização da Sociedade
Civil que tenha como dirigente pessoa:
6.1.1- Cujas contas relativas às parcerias anteriormente
celebradas com a Administração Pública tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos.
6.1.2- Julgada responsável por falta grave e inabilitada
para o exercício de cargo púbico efetivo, cargo em comissão ou função de confiança na Administração Direta e Indireta da União, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto durar a inabilitação.
6.1.3- Considerada responsável por ato de improbidade,
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.
12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
6.2- É vedada a participação de Organização da Sociedade
Civil cujo dirigente seja membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o segundo grau, sendo considerados:
a) membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
b) membros do Poder Legislativo: Vereadores;
motores).

c) membros do Ministério Público (Procuradores e Pro-

6.3 - É vedada a contratação ou remuneração, com os
recursos repassados na parceria, de servidor ou empregado público,
exceto daqueles que exerçam cargo ou emprego de professor na rede
pública ou cargos ou empregos privativos de profissionais da área de
saúde, com profissões regulamentadas, em órgãos ou entidades da
Administração direta e indireta de qualquer ente da federação, e desde
que haja compatibilidade de horários entre o cargo ou emprego público exercido e a carga horária de trabalho no projeto, ou, caso se trate
de prestador de serviços como pessoa física ou jurídica, tal atividade
não seja realizada durante sua jornada de trabalho na Administração
Pública, observando-se, em todo caso, as disposições da Lei Municipal n.º 7.322, de 12 de março de 2019.
6.4 - É vedada a remuneração, com recursos repassados
na parceria, de servidor público que esteja investido em cargo em
comissão ou função de confiança em órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.
6.5 - É vedada a contratação ou remuneração pela organização da sociedade civil, com os recursos vinculados à parceria, de
servidor ou empregado público que integre, na Administração Municipal, comissão de seleção ou comissão de monitoramento e avaliação
de projetos.
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6.6 - É vedado o uso do recurso para despesas que não se
identifiquem diretamente com as ações aprovadas no plano de trabalho executado.

ção de esclarecimentos que a auxiliem na sua tomada de decisão, devendo as organizações e associações proponentes franquear o acesso
às suas instalações e às informações do projeto.

6.7 - É vedado o pagamento de colaboradores ou prestadores de serviços que não estejam diretamente ligados às ações do
projeto.

7.5- As deliberações da Comissão de Seleção serão sempre tomadas por maioria simples, independentemente de observância
de paridade entre as representações governamental e não-governamental.

6.8 - É vedado o pagamento mediante recibos simples ou
documentos sem valor fiscal ou contábil.
6.9 - É vedado o financiamento das políticas públicas sociais básicas em caráter continuado que já disponham de fundo específico nos termos definidos pela legislação pertinente.
6.10 - As compras e contratações pelas organizações da
sociedade civil, feitas com o uso dos recursos da parceria, considerarão as práticas de mercado e observarão os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, e deverão ser realizadas mediante
cotações de preços e pesquisas realizadas para as compras e contratações, com cópias dos documentos comprobatórios para fins de prestação de contas da execução da parceria, observando-se o que dispõe o
artigo 55 do Decreto Municipal 2.229/2016.
6.11 - A infração às vedações e impedimentos previstos
no presente edital sujeita o infrator às sanções administrativas previstas na Lei n.º 13.019/2014 e no Decreto Municipal n.º 2.229/2016,
ainda que sejam apuradas no curso da vigência do instrumento de parceria celebrado, sem prejuízo de sanções judiciais de natureza cível
ou criminal, a serem requeridas pelo Conselho Municipal do Idoso,
pela Procuradoria do Município ou pelo órgão competente do Ministério Público.
7. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
DAS PROPOSTAS
7.1- As propostas de parceria apresentadas pelas organizações da sociedade civil serão avaliadas por uma Comissão de
Avaliação e Seleção de projetos constituída por membros do CMIA,
que será formada por membros governamentais e não governamentais, respeitando-se a paridade, sendo que pelo menos um integrante
será necessariamente servidor público ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Municipal, conforme
estabelece o artigo 25, § 1º, do Decreto Municipal nº 2.229/2016, a
qual emitirá parecer de acordo com os critérios de análise constantes
neste edital e na legislação referida, que será submetido à plenária
do colegiado para julgamento final, sem prejuízo da observância da
legislação nacional, estadual e municipal de regência da política de
atendimento ao idoso, especialmente pela Lei Federal nº 10.741/2003Estatuto do Idoso e Lei n.º 8842/1994 - Política Nacional do Idoso.
7.2 - A execução dos projetos deverá se limitar ao território do município de Araxá-MG, motivo pelo qual somente serão
analisados pela Comissão de Seleção os projetos apresentados por organizações da sociedade civil sediadas ou com representação atuante
e reconhecida no município de Araxá-MG, inscritas no CMIA.

7.6- Fica impedida de participar da Comissão de Seleção
dos projetos pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil
participantes do chamamento público.
7.7 – Concluídos os trabalhos de avaliação, a deliberação
da Comissão de Seleção, manifestada em parecer escrito, será submetida à aprovação ou reprovação do plenário do colegiado, o qual
decidirá na forma de resultado preliminar, em conformidade com o
item 8 deste edital.
8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
8.1- Após a verificação da documentação especificada
no item 5.6.1 deste edital, os projetos apresentados que estejam em
conformidade com os parâmetros exigidos serão analisados pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, conforme os critérios de
julgamento descritos na tabela a seguir:
CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO

Adequação

ELEMENTO DE
AVALIAÇÃO

1 - Adequação da proposta com •
as diretrizes e ações prioritárias
deste edital.

Atendeu aos 4 itens do
quesito satisfatoriamente –
até 20 pontos.

2 – Do nexo de causalidade entre •
esta realidade, o objeto proposto e
o diagnóstico da situação da
pessoa idosa no município.
•

Atendeu a 3 itens do quesito
satisfatoriamente – até 15
pontos.

3 – Benefícios gerados com ações
interventivas que atendam de
forma proativa as demandas do
público alvo.

•

4 – A proposta demonstra
capacidade técnica operacional da •
proponente

Consistência e
coerência

Relevância e impacto
social

20 pontos

Não atendeu a nenhum item
do quesito - 0 pontos.

2- Evidenciação de indicadores •
desta realidade alinhado com as
metas e os prazos para execução

Grau
satisfatório
de
atendimento–
proposta
aderente a pelo menos uma
das diretrizes propostas nos
eixos temáticos – até 15
pontos.

30 pontos

O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório 0 pontos.

•

Grau pleno de atendimento
– proposta aderente à maior
parte
das
diretrizes
propostas
nos
eixos
temáticos – até 30 pontos.

2 - A metodologia aponta, de •
forma clara e bem definida, como
as ações serão executadas,
incluindo
os
procedimentos,
instrumentos necessários e, os
detalhes técnicos para a sua
execução.
•

Grau
satisfatório
de
atendimento–
proposta
aderente a pelo menos uma
das diretrizes propostas nos
eixos temáticos – até 15
pontos.

3 - O plano de aplicação
discrimina todos os recursos
necessários para a execução da
proposta
incluindo
os
procedimentos, instrumentos e
detalhes técnicos e recursos
humanos zelando pelo princípio
da economicidade.

PONTOS

Atendeu a 1 item do quesito
satisfatoriamente – até 05
pontos.

Grau pleno de atendimento
– proposta aderente à maior
parte
das
diretrizes
propostas
nos
eixos
temáticos – até 30 pontos.

1 - A proposta demonstra
capacidade técnica com recursos
humanos e materiais compatíveis
com a execução do objeto e
alcance das metas.

Exequibilidade

Atendeu a 2 itens do quesito
satisfatoriamente – até 10
pontos.

1 - Descrição da realidade que se •
pretende modificar pelo objeto da
parceria proposta, levando se em
conta do diagnóstico da situação
da pessoa idosa no município.

3- Caracteriza o público alvo de
forma quantitativa
e
qualitativa.
•

7.3 - A Comissão de Seleção se reunirá na sede do Centro
de Apoio aos Conselhos e avaliará os projetos apresentados e inscritos no processo de Chamamento Público, emitindo em seguida
seu respectivo parecer, pelo qual indicará ao CMIA a aprovação ou
reprovação dos projetos apresentados e seus respectivos valores, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia
útil seguinte ao término do prazo para apresentação dos projetos pelas
organizações da sociedade civil proponentes.
7.4 - No trabalho de avaliação das propostas, a Comissão
de Seleção poderá, a seu critério, realizar diligências visando a obten-

ITEM

30 pontos

O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório 0 pontos.

1 . Potencial para transformação e •
superação das situações de
vulnerabilidade e risco social, de
acordo com a descrição da •
realidade apresentada, atendendo
de forma proativa as demandas •
apontadas no diagnóstico.

Possui plenamente - até 10
pontos

Verificação se a proponente •
possui instalações e outras
condições materiais, inclusive
•

Possui plenamente - até 10
pontos

Possui parcialmente – até 5
pontos
Não possui: 0 pontos

Possui parcialmente – até 5

10 pontos

detalhes técnicos e recursos
humanos zelando pelo princípio
da economicidade.

. Potencial
para transformação
e • Possui
- até 10
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das situações de
Relevância e impacto
social

Atendimento ao
público prioritário

vulnerabilidade e risco social, de
acordo com a descrição da •
realidade apresentada, atendendo
de forma proativa as demandas •
apontadas no diagnóstico.

Verificação se a proponente •
possui instalações e outras
condições materiais, inclusive
quanto à salubridade e segurança, •
quando
necessárias
para
realização do objeto e capacidade •
técnica e operacional para o
desenvolvimento da atividade ou
projeto.
Pontuação Máxima Global

pontos

Possui parcialmente – até 5
pontos

10 pontos

ações/atividades propostas e os recursos financeiros solicitados.

Não possui: 0 pontos
Possui plenamente - até 10
pontos
Possui parcialmente – até 5
pontos
Não possui: 0 pontos

QUINTA, 23 DE JUNHO DE 2022

10 pontos

100 pontos

8.2 - A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e
classificatório, sendo que:
a. Serão eliminadas aquelas propostas que obtiverem em
um ou mais itens pontuação igual a zero;
b. Deverão ser desclassificadas aquelas propostas cuja somatória não atingirem 60 (sessenta) pontos
8.3 - Cada um dos 04 (quatro) critérios constantes da tabela acima serão avaliados e pontuados pela Comissão de Seleção.
8.4 - Serão classificadas apenas as propostas que obtiveram pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
8.5 - Serão automaticamente eliminadas do processo
seletivo as propostas que se enquadrarem em qualquer das situações
a seguir explicitadas:
a. Forem apresentadas propostas fora do prazo previsto
no item 5.5;
b. Apresentarem propostas em desacordo com as exigências deste edital;
c. Apresentarem propostas sem o envelope lacrado, devidamente encadernado e com todas as páginas devidamente rubricadas;
d. Não atender o Item 5.9 deste certame, quando acionado
pela Comissão de Análise e Seleção de Projetos;
e. Apresentarem propostas que não se enquadrem as diretrizes deste edital;
f. Apresentarem propostas com valor igual ou superior a
diretriz escolhida;
g. Apresentarem propostas que não indiquem um quadro
de recursos humanos claro e definido para realização da parceria com
breve descrição do papel de cada profissional indicado;
h. Obtiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer dos
itens descritos no quadro de avaliação do item 8.1;
i. Quando identificado plágio de projeto por similaridade,
e não tenha parâmetro de diferenciação nos projetos.
8.6 - A Comissão de Seleção poderá propor adequações
aos projetos durante o prazo do processo de seleção e classificação,
nos seguintes termos:
a. Propor ou recomendar readequações no plano de trabalho de modo a potencializar e/ou maximizar os resultados pretendidos.
b. Propor ou recomendar readequações financeiras no plano de trabalho de modo que contribua para a consonância entre as

c. Propor ou recomendar readequações a qualquer título
que possam contribuir para garantia do uso eficiente dos recursos públicos com foco no beneficiário final.
8.7- Havendo empate na classificação das propostas, a
Comissão de Seleção deverá observar os seguintes critérios para fins
de desempate:
a. será escolhida prioritariamente a proposta que tenha
maior pontuação obtida na somatória dos critérios de julgamento:
Consistência e coerência; Exequibilidade e Atendimento ao público
prioritário da tabela acima;
b. persistindo o empate, será utilizado como critério de
desempate o tempo de experiência prévia com efetividade na execução do objeto da parceria ou em atividades de natureza semelhante
no desenvolvimento de outros projetos, cujo acesso aos usuários seja
gratuito a idosos socialmente vulneráveis.
8.8 - A comissão de Seleção poderá promover visita técnica à organização da sociedade civil proponente ou em locais onde
serão desenvolvidas as atividades do plano de trabalho com objetivo
de esclarecer dúvidas acerca da proposta, contribuindo para a emissão
do parecer técnico que definirá a ordem de classificação do projeto.
8.9- Após a atribuição de pontuação pela Comissão de
Seleção a cada um dos projetos apresentados pelas organizações da
sociedade civil, esta deverá elaborar parecer justificando as notas atribuídas a cada proposta e a respectiva lista classificatória das mesmas,
os quais serão apresentados ao plenário do CMIA.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1- Compete ao plenário do CMIA aprovar resultado
preliminar do presente processo de Chamamento Público, mediante
votação aberta do parecer indicativo da Comissão de Seleção, a ser
realizada em sessão ordinária ou extraordinária.
9.2 - O resultado preliminar da seleção será publicado no
Diário Oficial do Município (DOMA), sendo assegurada a todos os
interessados o direito de interpor recurso administrativo contra a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação
no Diário Oficial.
9.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, a qual os
submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido e a apreciação do plenário do colegiado, que fará
seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser realizada
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
seguinte ao prazo final para interposição de recursos, conforme o disposto no item 9.2, sendo que a decisão recorrida poderá ser mantida
ou reformada pelo plenário do CMIA.
9.4- Após o julgamento dos recursos interpostos ou o
transcurso do prazo para interposição de recurso, o CMIA, mediante
Resolução, deverá homologar e divulgar no DOMA o resultado final
do julgamento das propostas apresentadas.
9.4.1- O resultado do julgamento das propostas será lavrado em ata, contendo a lista classificatória das propostas, com a respectiva pontuação, discriminando as organizações da sociedade civil
selecionadas e as desclassificadas.
9.5- A formalização do instrumento jurídico da parceria
objeto do presente certame perante a Administração Municipal e o

PÁGINA | 32

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - 		

Conselho Municipal do Idoso se dará em conformidade com o que estabelecem a Lei n.º 13.019/2014 e o Decreto Municipal n.º 2.229/2016,
bem como a respectiva execução do objeto pactuado, a liberação dos
recursos, o monitoramento e a avaliação da parceria avençada com
recursos do FUNDIPI, inclusive no que se refere à prestação de contas
mensais e anuais dos recursos recebidos.
10. DA CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL SELECIONADAS
10.1- Após a homologação e publicação do resultado final do julgamento das propostas, o CMIA convocará, mediante Resolução publicada no DOMA, a organização da sociedade civil selecionada, conforme a ordem de classificação, para que, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, apresente os documentos necessários à sua
habilitação para a celebração do instrumento de parceria, de acordo
com os requisitos previstos neste edital e no Decreto Municipal n.º
2.229/2016, em data e local designados na Resolução de convocação.
10.2 - As organizações da sociedade civil convocadas deverão protocolar no CMIA e no Departamento de Convênios do Município de Araxá os seguintes documentos para a habilitação:

tidade;
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g) Comprovante de inscrição atualizado do CNPJ da en-

h) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, com respectivos cargos que ocupam, acompanhada de seus endereços residenciais, número documento de Identidade e número de inscrição no CPF;
i) Atestado de inscrição e funcionamento vigente, expedido pelo CMIA;
j) Cópia do comprovante do exercício pleno da propriedade do imóvel onde a organização da sociedade civil presta atendimento direto ao idoso, mediante apresentação de cópia autenticada da
Certidão de Registro Imobiliário, com matrícula atualizada, quando
se tratar de imóvel próprio, ou do Termo de Comodato ou Cessão de
Uso com prazo de duração mínimo de 10 (dez) anos, conforme artigo
36, alínea “J”, do Decreto Municipal n.º 2.2229/2016, e deverá apresentar documento comprobatório do ato jurídico pertinente;
k) Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;

a) Plano de Trabalho que deverá conter:
- Identificação da organização;
- Nome do Projeto;
- Fundamentação legal;

l) Certidão de regularidade do fundo de garantia do tempo
de serviço - CRF/FGTS;

Tipo de atendimento ou ação;

n) Certidão negativa de débitos de tributos municipais,
ressalvados os casos previstos em legislação específica;

- Objetivo Geral – (Indicação o que se pretende atingir);
- Objetivo Específico – (O que se propõe executar e os
resultados esperados);
- Justificativa – (Por que o projeto deve ser implementado? Apresentar dados estatísticos do público a serem atendidas, suas
necessidades sociais, o diagnóstico social que justifique sua atuação);
- Público Alvo;
- Número de beneficiários a ser atendido;
- Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou
projetos e metas a serem atingidas de forma qualitativa e quantitativa;
- Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou
projetos a serem executados;
- Impactos Sociais – O que vai mudar com as ações implementadas;
- Monitoramento e avaliação – prever como o projeto será
acompanhado e avaliado.
b) Relatório de capacidade técnica operacional da organização da sociedade civil com uma lauda, demonstrando a experiência
com objeto do projeto desenvolvido acompanhado de no máximo 10
(dez) fotos.
c) Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas
na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;

m) Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;

o) Certidão negativa de débitos estaduais ou declaração
de que a OSC não possui inscrição estadual;
p) Declaração assinada pelo dirigente da proponente selecionada atestando que não é agente político ou membro do Ministério
Público e nem dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública municipal ou seu respectivo cônjuge ou companheiro, bem como
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até segundo grau.
q) Declaração, sob as penas da lei, de que a organização
da sociedade civil classificada não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto,
não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº
13.019/2014 e alterações, atestando especialmente que:
q.1) a organização proponente não teve suas contas rejeitadas pela administração pública federal, estadual ou municipal nos
últimos 5 (cinco) anos, exceto se foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou
tenha sido reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda,
a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com
efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei federal n° 13.019,
de 2014);

e) Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;

q.2) a organização proponente não foi punida com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, ou, ainda, com as sanções previstas
nos incisos II e III do art. 73 da Lei federal n° 13.019, de 2014 (art. 39,
caput, inciso V, da Lei n° 13.019, de 2014);

f) Cópia do Estatuto Social vigente, com as alterações
previstas pela Lei 13.019/2014, e da ata de eleição da diretoria atual,
registrados em Cartório, pelo qual se possa averiguar se a finalidade
institucional da entidade é compatível com o objeto da parceria a ser
celebrada;

q.3) a organização proponente não teve contas de parceria
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos
8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei federal n° 13.019, de
2014);

d) Forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas;
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q.4) a organização proponente não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8
(oito) anos;
q.5) a organização proponente não tem entre seus dirigentes pessoa que tenha sido julgada responsável por falta grave e
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei federal n° 8.429,
de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei federal n°
13.019, de 2014);
r) Declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos
repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública municipal, ressalvadas as contratações
permitidas pelas exceções previstas na Lei Municipal n.º 7.322, de 12
de março de 2019.
s) Comprovante de experiência prévia, com efetividade
no objeto da parceria de no mínimo 01(um) ano.
s.1). Para a comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria ou de objeto de natureza
semelhante, poderão ser admitidos, sem prejuízo de outros:
s.1.1) instrumentos similares firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, com empresas
públicas, privadas, outras OSC’s ou cooperações internacionais,
acompanhados de declaração de efetividade na realização das ações,
indicando quais os resultados alcançados, emitidos pelo representante
legal ou estatutário do concedente ou contratante;
s.1.2) declarações de experiência anterior, emitidas por
redes, OSC’s, movimentos sociais ou empresas públicas ou privadas
que especifiquem a efetividade das ações e indiquem os resultados
alcançados, firmadas pelo representante legal ou estatutário do concedente ou contratante;
s.1.3) declaração, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal ou estatutário, sobre a experiência prévia da OSC,
acompanhada de relatório pormenorizado das atividades por ela já
desenvolvidas e especificando sua efetividade.
10.2.1 – As organizações da sociedade civil selecionadas
deverão protocolar na Secretaria do Conselho Municipal do Idoso
uma cópia da versão final do projeto aprovado e protocolado junto
ao Departamento de Convênios do Município, com envio de cópia
digitalizada em formato de arquivo PDF para o endereço eletrônico
projetosconselhos@araxa.mg.gov.br.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ - IPDSA. EXTRATO
DE CONTRATO - Pregão Eletrônico 04.003/2022 - O Instituto de
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá e ALBANO
DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA, valor global: R$ 27.324,00
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10.3- As declarações acima referidas deverão ser assinadas pelo representante (s) estatutário (s) ou dirigente (s) da OSC.
10.4- Serão consideradas regulares, para os fins deste edital, as certidões positivas com efeito de negativas referidas nas alíneas
“k”, “l”, “m”, “n” e “o” do item 8.2 por força de parcelamento ou
demais hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
ou trabalhista.
10.5 - Caso se verifique na fase de habilitação a inveracidade das declarações ou a desconformidade dos documentos apresentados, ou que as certidões estejam com prazo de vigência expirado
e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC
selecionada será notificada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
regularizar a documentação, sob pena de ser considerada inabilitada e
impedida de celebrar parceria com o Município no âmbito do presente Chamamento Público, sendo, portanto, eliminada do processo de
Chamamento Público por descumprimento de requisitos legais.
10.6- Na hipótese da OSC selecionada não atender aos
requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classificada será
convidada a aceitar a celebração de parceria, nos termos da proposta
por ela apresentada e aprovada pelo CMIA.
10.7- Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria,
proceder-se-á a verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos na fase de habilitação pelo Departamento de Convênios do Município.
11. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
11.1 - As Organizações da Sociedade Civil interessadas
poderão impugnar este edital no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOMA.
11.2 - Não serão acolhidas as impugnações protocoladas
fora do prazo legal, nem aquelas subscritas por representante não habilitado legalmente ou que não tenha poderes ou procuração por instrumento público para representar a instituição.
11.3 – O pedido de impugnação ao edital deverá ser formalizado por escrito e deve ser protocolado no Centro de Apoio aos
Conselhos Municipais, situado à Rua João Magalhães, nº 54, Bairro
Vila João Ribeiro, Araxá – MG, no horário de 8h às 17h.
11.4- As impugnações ao edital serão analisadas e julgadas pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de protocolo do pedido no
CMIA, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do Município
– DOMA.
11.5 - Não caberá interposição de recurso administrativo
da decisão da Comissão de Seleção que indeferir a impugnação deste
edital.

(vinte e sete mil e trezentos e vinte e quatro reais), firmam aquisição
de gasolina em posto de combustível de Araxá/MG, inclusive finais
de semana para atender as atividades do IPDSA – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá. Prazo de vigência:
31/12/2022. Ney Dutra, Superintendente do IPDSA - 20/06/2022.
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INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 06.001/2022 - Considerando o parecer
jurídico favorável juntado ao Processo de solicitação de contratação
da empresa PROXXIMA TECNOLOGIA LTDA. RATIFICO a condição de Dispensa de licitação enquadrando-a nos dispositivos legais
previstos no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores contratação de empresa para locação de impressoras monocromáticas/
coloridas, com fornecimento de impressoras, em regime de comodato, incluso assistência técnica e consumíveis para atender as atividades do IPDSA - Instituto de Planejamento e Desenvolvimento
Sustentável de Araxá. Valor contratado: R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais). Prazo: 12 (doze) meses. Sr. Ney Dutra – Superintendente do IPDSA, 20/05/2022.
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EXTRATO DE CONTRATO 06.001/2022– O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ e a empresa PROXXIMA TECNOLOGIA
LTDA firmam contratação de empresa para locação de impressoras
monocromáticas/coloridas, com fornecimento de impressoras, em
regime de comodato, incluso assistência técnica e consumíveis para
atender as atividades do IPDSA - Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá. Valor contratado: R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamentados nos dispositivos legais previstos no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores. Sr. Ney Dutra – Superintendente do IPDSA,
20/05/2022.

