DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG
Órgão Oficial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 1 / nº 21  Quinta-feira, 17 de julho de 2014
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009
27ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10.1 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2009
O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ O DIA 18 DE AGOSTO DE 2014. NA FORMA DO
ITEM 10.1 DO EDITAL OS CANDIDATOS SERÃO INTIMADOS TAMBÉM POR VIA POSTAL.
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA
Inscricao Nome
Cargo
CPF
ClassifFinal
1 24562
BIANCA APARECIDA BORGES
AGENTE DE PROMOÇÃO HUMANA I
057.484.556-92
13
2 24616
VIVIANE PATRICIA NUNES DIAS AGENTE DE PROMOÇÃO HUMANA I
080.959.426-93
12
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1 30350
ABNER RIBEIRO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB / ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS/ CIÊNCIAS
527.580.956-53
18
2 30354
CARLA APARECIDA MULLER
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB / ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS/ CIÊNCIAS
005.566.366-43
17
3 30375
LUIZA APARECIDA MARTINS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB / ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS/ CIÊNCIAS
928.242.266-68
16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.710 - DE 09 DE JULHO DE 2014
Autoriza a assinatura de Convênio e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar Convênio com a SOCIEDADE HÍPICA ARAXAENSE, CNPJ n.º 26.041.384/
0001-84, entidade considerada de utilidade pública pela Lei nº
2.450/1991, no sentido de conceder-lhes uma contribuição no valor
de R$ 7.000,00 (sete reais) a serem pagos em parcela única na
assinatura do referido convênio, como forma de colaboração com o
custeio do "1º CONCURSO DE CAVALOS MACHADORES".
Art. 2º. O referido Convênio passará a ser parte integrante
desta Lei.
Art. 3º. Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica autorizado o Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente,
anulando parcialmente, até o limite do valor da contribuição, a
dotação orçamentária consignado sob o número de ficha 184.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Dr. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal de Araxá
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.711 - DE 09 DE JULHO DE 2014
Autoriza a assinatura de Convênio e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus
aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a firmar Convênio com o MOTO CLUBE 100 DESTINO, CNPJ n.º 06.279.170/000133, entidade considerada de utilidade pública pela Lei nº 5.152 de
06/12/07, no sentido de conceder-lhes uma contribuição financeira
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem pagos em
parcela única na assinatura do referido convênio, como forma de
colaboração com o custeio do evento "ENCONTRO MOTOFEST 100
DESTINO 2014".
Art. 2º. O referido Convênio passará a ser parte integrante
desta Lei.
Art. 3º. Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica autorizado o Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente,
anulando parcialmente, até o limite do valor do auxílio da contribuição, a dotação orçamentária consignado sob o número de ficha
184.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Dr. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal de Araxá
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N. 1069 - DE 30 DE JUNHO DE 2014.
Delega competência para atos que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
e considerando o disposto na alínea "a", parágrafo único, do art. 67,
da Lei Orgânica do Município de Araxá, DECRETA:
Art. 1º. Fica delegado à Servidora Antônia Aparecida Massad
Marques Borges, inscrita no CPF sob o n.º 487.733.106-97, lotada
no Setor de Tesouraria, usuária da chave de acesso n.º J0924086
poderes para efetuar transações e as solicitações de serviços abaixo descritas, utilizando o "Auto Atendimento Setor Público do Banco do Brasil S.A.", assinando em conjunto com o Servidor José Adriano Barbosa, inscrito no CPF sob o n° 825.185.306-06, Assessor II
do Gabinete do Prefeito, usuário da chave de acesso n.º J7312474,
a partir desta data, poderes abaixo descritos:
I. Solicitar saldos e extratos;
II. Efetuar resgates/aplicações;
III.Cadastrar, alterar e desbloquear usuários/senhas;
IV. Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
V. Efetuar transferências por meio eletrônico;
VI.Efetuar movimentação financeira no RPG;
VII. Consultar contas/aplicações, programar repasse de recursos FEDER-RPG;
VIII. Liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/AASP;
IX. Solicitar saldos/extratos de investimentos/
X. Emitir comprovantes;
XI. Efetuar transferências para mesma titularidade;
XII. Efetuar pagamentos de tributos.
Parágrafo único. Os servidores responderão administrativamente, civil e penalmente pelos atos praticados no âmbito lhe delegado pelo presente.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26/06/2014.
JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal de Araxá
CERTIDÃO - Certifico, para os fins que se fizer necessário, que o

presente Decreto foi fixado nesta data em local de costume, conforme o § 1.º, do artigo 79, da Lei Orgânica do Município de Araxá, e
que será publicada no órgão de imprensa oficial do Município em
data oportuna.
Araxá, 30 de junho de 2014
Dr. Jeová Moreira da Costa
Prefeito Municipal de Araxá
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 1072 - DE 04/07/2014
exonerando o Sr. JORGE DE BORBA LIMA do cargo em comissão de Chefe de Setor da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e nomeando o Sr. JORGE DE BORBA LIMA ao cargo
em comissão de Assessor Executivo I do Gabinete do Prefeito.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 1.073 - DE 04 DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre o funcionamento do laboratório municipal e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições
legais e da Lei Orgânica do Município, bem como das disposições
constantes na Lei n° 6.615/2014 alíneas "a" e "w", DECRETA:
Art. 1º O LABORATÓRIO MUNICIPAL, criado pela Lei Municipal 3.475, de 08 de março de 1999, denominado Laboratório Municipal de Análises Clínicas Dr. Milton Tomasovich, para atendimento dos serviços e programas do SUS - Sistema Único de Saúde,
passa a ser sediado na rua Calimério Guimarães, n° 850, centro,
Araxá/MG.
Art. 2º Os objetivos e finalidades específicos de funcionamento
do LABORATÓRIO MUNICIPAL são aqueles constantes do Programa de Criação do Serviço Único de Saúde - SUS, do Governo
Federal.
Art. 3º O LABORATÓRIO MUNICIPAL atende às exigências
do SUS, que estabelece a competência da Secretaria Municipal de
Saúde para programar e executar os serviços laboratoriais à população.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal de Araxá
ALEX RIBEIRO GOMES
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
EDNA DE FÁTIMA CASTRO E ALVES
Secretária Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°49/2014 anexo à Lei n°6.653 de 21de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação dos Servidores
Públicos da Prefeitura e Câmara Municipal de Araxá - ASERPA
OBJETO: O presente convênio tem a finalidade de mútua entre
os convenentes para a manutenção dos objetivos estatutários da
entidade convenente, notadamente dos serviços de saúde disponibilizados aos associados.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face às despesas decorrentes deste Convênio serão utilizados recursos da ficha orçamentária 269.
VALOR: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), que serão
repassados em parcela única a ser repassada no ato de assinatura
do termo de convênio.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem prazo de vigência de 12
(doze) meses, iniciados no ato de sua assinatura.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 50/2014 anexo à Lei n° 6.658 de
21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Sindicato dos Trabalhadores
no Comércio de Araxá e Tapira.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Sindicato, a fim de que esta
possa realizar despesas de manutenção das atividades estatutárias
da entidade convenente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para ocorrer ao disposto no presente termo o Executivo, abrirá, mediante ato próprio, o crédito Especial necessário.
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a serem pagos em
10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$
3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas o(a) Sindicato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°52/2014 anexo à Lei n°6.649 de 21de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a União Estudantil Araxaense - UEA.

OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a UEA, a fim de que esta possa
realizar despesas de manutenção da entidade.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes deste Convênio o Poder Executivo abrirá crédito especial
no orçamento vigente por autorização legislativa.
VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos em parcela única no ato da assinatura do Convênio.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (dias) após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas a UEA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°53/2014 anexo à Lei n° 6.650 de
21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação da Capela Mártir Filomena.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação, a fim de que esta
possa pagar profissionais que prestam serviços à entidade e outras
despesas de custeio necessárias à manutenção de suas atividades
estatutárias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas do
presente termo, serão utilizados recursos de crédito especial aberto por autorização legal.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos em parcela única na assinatura do convênio.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do repasse, prazo
dentro do qual deverá prestar contas o (a) Associação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°54/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação Deus Provedor
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n° 114, do fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 80.850,00 (oitenta mil oitocentos e cinquenta reais),
a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as
primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo
de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°55/FMAS/2014 anexo à Lei n°6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n° 777, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 232.050,00 (duzentos e trinta e dois mil e cinquenta
reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que
as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do
termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°57/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação de Acolhimento
São Francisco de Assis.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n° 779, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato da assinatura do termo de convênio e
as demais, mensalmente de forma sucessiva.
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VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 58/FMAS/2014 anexo à Lei n°
6.652 de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação Damas Salesianas de Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°780, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a serem repassados
em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5(cinco) serão
repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais,
mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°59/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e A Associação de Assistência
Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$59.250,00 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta
reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que
as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do
termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 60/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação de Moradores do
Bairro Urciano Lemos.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°783, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a serem repassados
em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5 (cinco) serão
repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais,
mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°61/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°784, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a serem repassados
em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5 (cinco) serão
repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais,
mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°62/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação Educacional de
Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n° 785, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais), a
serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°63/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação Lar Ebenezer.

OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°786, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas, iguais, sendo que as
primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo
de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°64/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação Obras Sociais Augusto Lima.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°787, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras
5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°65/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação Obras Assistenciais Chico Xavier.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°788, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), a serem
repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5
(cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°66/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Casa de Nazaré.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°789, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 47.775,00 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta
e cinco reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais,
sendo que as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma
sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°67/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro de Formação Profissional Júlio Dário.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°791, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 170.100,00 (cento e setenta mil e cem reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de
convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°68/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro Educacional Louis
Braille.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°792, do Fundo Municipal de Assistência Social.

VALOR: R$ 85.050,00 (oitenta e cinco mil e cinquenta reais), a
serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de
convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 69/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro Educacional Infantil
Vovó Sérgia.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°793, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de
convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
--------------Extrato do Convênio n°70/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Clube de Xadrez Arthur Rosa.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n° 793, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de
convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°71/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Centro de Participação e
Integração da Comunidade Afro Brasileira de Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°795, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 141.750,00 (cento e quarenta e um mil setecentos e
cinquenta reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais,
sendo que as primeiras 5 (cinco) serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma
sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°73/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°797, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 141.750,00 (cento e quarenta e um mil setecentos e
cinquenta reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais,
sendo que as 5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma
sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 74/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Escola Infantil Mundo da
Criança.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°798, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), a
serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5
(cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo
de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e térmi-
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no no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°75/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação de Assistência a
Pessoa Com Deficiência de Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°799, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 220.500,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos reais),
a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5
(cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de
convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 76/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Fundação de Assistência à
Mulher de Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°800, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 288.750,00 (duzentos e oitenta e oito mil setecentos e
cinquenta reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais,
sendo que as 5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 78/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Instituto FOCO.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°802, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais), a
serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°79/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Instituto Social, Labor, Fé e
Amor.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°803, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$72.450,00 (setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo
que as 5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do
termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°80/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Obras Sociais Allan Kardec
Paz e Amor.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°805, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), a serem
repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio
e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°81/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Obras Assistenciais
Caminheiros do Bem.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°806, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5 (cinco) primeiras
serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as
demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°82/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Obras Assistenciais Eurípedes Barsanulfo.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°807, do Fundo Municipal de Assistência Social.

PÁGINA 3
VALOR: R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5 (cinco)
primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°83/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Obras Sociais Servos de Maria.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°808, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), a serem
repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio
e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°84/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Obras Sociais Estrela do Oriente.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°810, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem repassados em 12
(doze) parcelas iguais, sendo que as 5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°85/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°812, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 30.450,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais),
a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5
(cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de
convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°87/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Sociedade de Educação e
Promoção Social Imaculada Conceição.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°814, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as
5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo
de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°88/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Sociedade de Promoção Humana.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°815, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), a
serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as 5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°89/FMAS/2014 anexo à Lei n° 6.652
de 21de maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Serviços de Obras Sociais.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de pessoas
carentes de nosso Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente Convênio, correrão por conta da ficha orçamentária n°, do Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que as
5 (cinco) primeiras serão repassadas no ato de assinatura do termo
de convênio e as demais, mensalmente de forma sucessiva.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura, retroagindo efeitos à 01 de janeiro deste ano de 2014 e término no dia 31.12.2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°91/2014 anexo à Lei n° 6.657de 21de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e Associação Boa Providência.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e o(a) Associação, a fim de que
esta possa manter as atividades assistenciais desenvolvidas na for-

ma dos objetivos sociais da entidade convenente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste
Convênio correrão por conta de crédito especial aberto no orçamento
vigente por autorização legislativa.
VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem pagos em parcela única no ato de assinatura do presente convênio.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse,
prazo dentro do qual deverá prestar contas o(a) Associação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°92/2014 anexo à Lei n° 6.659 de 21de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Sindicato do Comércio de
Araxá.
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a manutenção no
Município do programa "Minas Fácil", integrado pelas partes
celebrantes
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do Município necessárias à execução do presente instrumento, correrão à conta de crédito especial aberto por autorização legislativa.
VALOR: R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), a serem liberados em 01 (uma) parcela.
VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará até o dia 31/12/2014,
com início a contar da data da assinatura deste, podendo, todavia,
ser modificado e prorrogado por anuência dos partícipes, mediante
formalização por Termo Aditivo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°93/2014 anexo à Lei n° 6.660 de 21de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Liga Araxaense de Desportos.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Liga, a fim que de esta possa
realizar no corrente ano, atividades ligadas ao desporto amador de
Araxá, manutenção das atividades da liga.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste
Convênio correrão por conta de crédito especial aberto no orçamento
vigente por autorização legislativa.
VALOR: R$ 83.822,00 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e dois
reais), a serem pagos em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse,
prazo dentro do qual deverá prestar contas o(a) Liga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°94/2014 anexo à Lei n°6.661 de 21 de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação dos Aposentados
e Pensionistas de Araxá.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Associação, visando a manutenção das atividades beneficentes prestadas por aquela entidade à
aposentados e pensionistas
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes deste Convênio o Executivo utilizará recursos de crédito
especial aberto no orçamento por autorização legislativa.
VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem pagos em 6
(seis) parcelas, mensais, iguais e sucessivas.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse,
prazo dentro do qual deverá prestar contas o(a) Associação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°95/2014 anexo à Lei n°6.677 de 12 de
junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Fundação de Desenvolvimento para o Turismo de Araxá e Região - Araxá Convention & Visitors
Bureau
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e a Fundação, com a finalidade de
custeio de despesas com a realização do "Encontro de Carros Antigos 2014" a realizar-se em 18 a 22 de junho de 2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes deste Convênio serão utilizados recursos do orçamento vigente, Programa de Trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Parcerias, ficha orçamentária n° 191.
VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos em uma
única parcela no ato de assinatura do Convênio.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do repasse, prazo
dentro do qual deverá prestar contas a Fundação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°96/2014 anexo à Lei n°6.678 de 12 de
junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias de Construção Civil do Mobiliário de Araxá e Tapira.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e o Sindicato, a fim de que esta
possa realizar despesas de construção de sua sede.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para acorrer ao disposto no presente termo do Executivo, abrirá, mediante ato próprio, o crédito Especial necessário.
VALOR:R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem pagos em parcela única no ato de assinatura do Convênio.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 90 (noventa) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas o(a) Sindicato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 97/2014 anexo à Lei n°6.679 de 12
de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá.
OBJETO:O objetivo do presente é de estabelecer-se mútua cooperação entre os convenentes visando o auxílio à entidade na manutenção da associação possibilitando o desenvolvimento de seus
objetivos estatutários na representação do comércio e indústria local.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas previstas no presente Convênio, correrão às expensas de crédito especial aberto no
orçamento por autorização legal.
VALOR: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ser liberada em
parcela única na assinatura do convênio.
VIGÊNCIA: O presente convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do repasse, prazo
dentro do qual deverá prestar contas o (a) Associação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°98/FMI/2014 anexo à Lei n° 6.681
de 12 de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Recanto do Idoso de São
Vicente de Paula.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção
à Convenente visando a manutenção de suas atividades
estatutárias, notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de idosos de nosso município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente convênio, correrão por conta de crédito especial aberto no orçamento vigente por autorização legal.
VALOR: R$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis mil reais), a
serem repassados em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e suces-
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sivas.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua e
término no dia 31/12/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°99/FMI/2014 anexo à Lei n° 6.681 de
12 de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de idosos
de nosso município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente convênio, correrão por conta de crédito especial aberto no orçamento vigente por autorização legal.
VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem repassados
em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e sucessivas.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua e término no dia 31/12/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 100/FMI/2014 anexo à Lei n° 6.681
de 12 de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação dos Aposentados
e Pensionistas de Araxá.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de idosos
de nosso município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente convênio, correrão por conta de crédito especial aberto no orçamento vigente por autorização legal.
VALOR: R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), a serem repassados em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e
sucessivas.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua e término no dia 31/12/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 101/FMI/2014 anexo à Lei n° 6.681
de 12 de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Obras Assistenciais Eurípedes Barsanulfo.
OBJETO: Objetiva o presente convênio o repasse de subvenção à
Convenente visando a manutenção de suas atividades estatutárias,
notadamente aquelas destinadas ao atendimento social de idosos
de nosso município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para fazer face as despesas decorrentes do presente convênio, correrão por conta de crédito especial aberto no orçamento vigente por autorização legal.
VALOR: R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), a serem
repassados em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e sucessivas.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua e término no dia 31/12/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 104/2014 anexo à Lei n° 6.683 de 12
de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua cooperação entre o Município e o Conselho, a fim de que esta
possa manter as atividades de segurança pública desenvolvidas pelo
Conselho com o objetivo de proteger a população Araxaense.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para acorrer às despesas previstas no presente convênio será utilizado crédito especial aberto no
orçamento vigente por autorização legal, suplementado por anulação parcial da dotação de ficha número 732.
VALOR: R$ 144.978,00 (cento e quarenta e quatro mil novecentos
e setenta e oito reais), a serem pagos em 01 (uma) única parcela no
ato da assinatura do presente Convênio.
VIGÊNCIA: O presente convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse,
prazo dentro do qual deverá prestar contas o Conselho.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°105/2014 anexo à Lei n°6.688 de 18
de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Assistência
Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá.
OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo estabelecer
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para acorrer às despesas previstas na presente lei, serão utilizados recursos da dotação orçamentária cadastrada sob a ficha número 99 do Fundo Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais).
VIGÊNCIA: O presente convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse,
prazo dentro do qual deverá prestar contas a Santa Casa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°106/2014 anexo à Lei n° 6.686 de 18
de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Moto Clube Cobra do Asfalto.
OBJETO: Objetiva o presente Convênio permitir mútua cooperação entre o Município e o Clube, como forma de colaboração com a
construção da sede da entidade.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para ocorrer as despesas do presente Convênio serão utilizados recursos de crédito especial aberto
por autorização legal.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos em uma
única parcela.
VIGÊNCIA: O presente convênio tem início no ato da sua assinatura e término no prazo de 30 (trinta) dias após a liberação do repasse, prazo dentro do qual deverá o Clube prestar contas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 108/2014 anexo à Lei n° 6.689 de 18
de junho de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e o Lions Clube de Araxá.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de estabelecer
mútua cooperação entre os convenentes visando a construção da
sede do Instituto Lions da Visão, que auxiliará no atendimento da
demanda oftalmológica da população carente de Araxá.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Serão utilizados recursos da ficha
orçamentária n.º 143 do Fundo Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem repassados
em parcela única no ato de assinatura do presente termo.
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do repasse, prazo
dentro do qual deverá prestar contas o Lions.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - CITAÇÃO - SERVIDOR EFETIVO - DANIELA MARIA DOS SANTOS - 1ª CHAMADA.
Nos termos do art. 236, inciso II, da Lei Municipal 1.288/74, estando
o(a) indiciado(a) em lugar incerto e não sabido, pela falta administrativa incursa prevista no art. 201, inciso I (abandonar o serviço, faltando, sem justa causa, por mais de trinta dias consecutivos ou sessenta alternados, em doze meses), da citada Lei Municipal, realiza a
citação do denunciado acima descrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se quiser, apresente defesa e documentos pertinentes, forneça o rol de testemunhas, com os respectivos endereços, indicar
perito e formular quesitos, quando for o caso, sob pena de ser considerado revel e lhe nomeado curador para incumbir-se da defesa e

acompanhar o processo até decisão final. Araxá/MG, 16 de julho de
2014. COMISSÃO PROCESSANTE DISCIPLINAR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SETOR DE LICITAÇÕES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município Araxá/MG - Julg. Pregão Presencial F8.005/2014.
Locação de veículos com capacidade para 05 passageiro, para atender ao transporte de usuários do SUS. Vencedores: João Batista Vaz
Pereira, item: 5 valor global: R$ 54.600,00, João Paulo de Oliveira
Vaz, item: 03, valor global: R$ 61.320,00, Valdirene Ribeiro da Costa
item: 2 valor global: R$ 62.160,00, Vitor Hugo da Silva & Cia LTDA
item: 1 valor global: R$ 64.680,00 e Wli Transporte e Serviço LTDA
item: 4, valor global: R$ 58.800,00.Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal, 16/07/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 08.090/2011. Município Araxá/MG e Maria Luiza
Silva firmam aditamento de quantidade do contrato celebrado 04/
07/11, c/ a consequente alteração do valor global contratado. Dr.
Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 27/03/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 04.021/2003. Município Araxá/MG e Neide Santana,
firmam aditamento contrato celebrado 01/09/03, vencendo 29/06/
15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço. Dr.
Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 05/06/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 04.020/2011. Município Araxá/MG e Francisco Carlos
Leite, firmam aditamento contrato celebrado 17/06/11, vencendo 15/
06/15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço. Dr.
Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 09/06/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 04.027/2007. Município Araxá/MG e Marli Pinto de
Oliveira Coelho, firmam aditamento contrato celebrado 02/07/07, vencendo 27/06/15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando
preço. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 05/05/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 04.021/2002. Município Araxá/MG e Associação Assistencial Espírita de Araxá, firmam aditamento contrato celebrado
1/11/02, vencendo 29/04/15, c/ alteração do valor global contratado,
reajustando preço. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal,
29/04/14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 08.026/2009. Município Araxá/MG e Vera Cruz Transporte e Turismo LTDA e Vitor Hugo da Silva & Cia LTDA ME, firmam
aditamento contrato celebrado 01/06/09, vencendo 01/07/14, e acréscimo de quantidade c/ alteração do valor global. Dr. Jeová Moreira
da Costa- Prefeito Municipal, 29/05/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 03.043/20011. Município Araxá/MG e Vecol Terraplanagem e Pavimentação LTDA , firmam aditamento contrato celebrado 20/02/12, vencendo 16/12/14. Miguel Alves Ferreira Junior Prefeito Municipal, 16/06/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 02.005/2012. Município Araxá/MG e Vecol Terraplanagem e Pavimentação LTDA, firmam aditamento contrato celebrado 13/06/12, vencendo 10/12/14. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 10/06/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 02.006/2013. Município Araxá/MG e Construtora
Adineor LTDA ME, firmam aditamento contrato celebrado 23/12/13,
vencendo 21/12/14. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal,
16/06/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 04.028/2005. Município Araxá/MG e Eurípedes Jose
Carneiro, firmam aditamento contrato celebrado 01/07/05, vencendo 30/06/15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 05/05/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 04.033/2009. Município Araxá/MG e Luiz Fernandes
de Araujo, firmam aditamento contrato celebrado 19/10/09, vencendo 30/06/15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 05/06/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 04.008/2006. Município Araxá/MG e Instituto Educacional Maneira, firmam aditamento contrato celebrado 01/01/06,
vencendo 30/09/14, c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 05/05/
14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. 01.041/2010. Município Araxá/MG e Vecol Terraplenagem e Pavimentação LTDA , firmam aditamento contrato celebrado 01/02/11, vencendo 30/09/14. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 25/05/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ext. T.A. F4.001/2013. Município Araxá/MG e Rodney de Oliveira, firmam aditamento contrato celebrado 20/06/13, vencendo 19/
06/15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço. Dr.
Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 05/05/14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público suspensão Pregão Presencial 08.013/2014 "Contratação de empresa especializada para
execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva,
eficientização e ampliação, serviços de gestão do sistema de iluminação pública do município de Araxá", em virtude de determinação
judicial processo 0040.14.008013-2 2ª vara cível comarca de Araxá e
ofício 15696 processo 924135 do TCE-MG. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 16/07/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.075/2014. Registro de Preço para aquisição de ferragens,
materiais e acessórios para construção do Centro Administrativo e
escolas. Abertura 04/08/2014 - 09:00 hs. Edital disponível: 22/07/2014,
no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.
Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 16/07/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.073/2014. Aquisição de materiais necessários para construção de cerca na obra de pavimentação asfáltica da estrada da
Antinha. Abertura 04/08/2014 - 15:00 hs. Edital disponível: 22/07/
2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)36917022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 16/07/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.028/2014. Registro de preço para aquisição de peças
automotivas para manutenção dos veículos que atendem a diversas
Secretarias da PMA. Abertura 05/08/2014 08:00 hs. Edital disponível: 22/07/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações:
0(34)3691-7022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 16/
07/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 00.002/2014
 Considerando o parecer jurídico juntado ao Processo de solicitação
de contratação da empresa REGINA CÉLIA BARCELOS - ME, para
promover o evento cultural Encontros Musicais que será realizado
no Teatro Municipal de Araxá-MG, sendo o valor total de R$ 10.000,00,

conforme proposta apresentada, pelo prazo de 24/06/2014 A 23/07/
2014. RATIFICO a condição de Inexigibilidade enquadrando-a no
dispositivo legal previsto no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores. Jaime Gonçalves do Nascimento  Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, 24/06/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00.002/2014  A FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON
BARRETO e a empresa REGINA CÉLIA BARCELOS - ME, contratam entre si a promoção do evento cultural Encontros Musicais
que será realizado no Teatro Municipal de Araxá-MG. Valor total: R$
10.000,00. Prazo de 24/06/2014 A 23/07/2014. Jaime Gonçalves do
Nascimento  Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, 24/
06/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conselho Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO N° 016/2014, de 14 de julho de 2014.
Dispõe aprovação dos questionários do Sistema de Monitoramento de Assistência Social de Minas Gerais -SIMSUAS e dá outras
providências;
O Conselho Municipal De Assistência Social de Araxá - CMAS,
na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela definição das
políticas públicas de atendimento à Assistência Social no Município
de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar os questionários do Sistema de Monitoramento de Assistência Social de Minas Gerais - SIMSUAS, referente aos
meses de janeiro à junho de 2014 enviados via sistema eletrônico e
apresentados a este CMAS de Araxá - MG em forma impressa em
reuniões plenárias realizadas nos meses referentes aos relatórios.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os questionários apresentados se referem aos dados da Proteção Social Básica -PSB e Proteção Social Especial - PSE do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e da
execução financeira do Piso Mineiro da Assistência Social, em âmbito local.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá - MG, 14 de julho de 2014.
Susana Aparecida Rodrigues Magalhães
Presidente Conselho Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO N° 017/2014, de 16 de julho de 2014.
Dispõe sobre o chamamento dos Programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano para apresentarem seus Planos de Ação referente ao ano de 2015 até o dia 31 de outubro de 2014
e dá outras providências;
O Conselho Municipal De Assistência Social de Araxá - CMAS,
na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela definição das
políticas públicas de atendimento à Assistência Social no Município
de Araxá, após sua reunião Ordinária do dia 09 de julho de 2014, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Fazer o chamamento dos Programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano para apresentarem seus Planos de Ação referente ao ano de 2015 até o dia 31 de outubro de
2014.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá - MG, 16 de julho de 2014.
Susana Aparecida Rodrigues Magalhães
Presidente Conselho Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO N° 018/2014, de 16 de Julho de 2014.
Dispõe sobre a formação de Comissões do Conselho Municipal
de Assistência Social de Araxá-MG e dá outras providências;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá - CMAS',
na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela definição das
políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua plenária ordinária do dia 09 de julho de 2014, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Formar as seguintes Comissões:
I. Comissão Permanente de Análise de Pedido de Inscrição de
Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Assistência Social: formada pelos membros:
a) Suzana Aparecida Rodrigues Magalhães (Governamental);
b) Ana Maria Afonso Agostini (Não governamental);
c) Paulo Marques Borges (Governamental);
d) Luiz Cláudio Alves (Não governamental);
e) Nilza Aparecida Marins e Borges (Governamental);
f) Maria Vicentina Vieira (Não governamental).
II. Comissão Permanente de Acompanhamento de Benefícios
Socioassistenciais: formada pelos membros:
a) Suzana Aparecida Rodrigues Magalhães (Governamental);
b) Ana Maria Afonso Agostini (Não governamental);
c) Cláudia Santos Cristino (Governamental);
d) Mara Isa Amâncio de Ávila (Não governamental);
e) Nilza Aparecida Marins e Borges (Governamental);
f) Marcos Antonio Almeida (Não governamental).
III. Comissão Permanente de Análise de Instrumentos legais do
Conselho Municipal de Assistência Social: formada pelos membros:
a) Suzana Aparecida Rodrigues Magalhães (Governamental);
b) Luiz Cláudio Alves (Não governamental);
c) Paulo Marques Borges (Governamental);
d) Ana Maria Afonso Agostini (Não governamental);
e) Nilza Aparecida Marins e Borges (Governamental);
f) Marcos Antonio Almeida (Não governamental).
IV. Comissão Permanente de Fiscalização, Monitoramento e
Avaliação: formada pelos membros:
a) Suzana Aparecida Rodrigues Magalhães (Governamental);
b) Luiz Cláudio Alves (Não governamental);
c) Paulo Marques Borges (Governamental);
d) Ana Maria Afonso Agostini (Não governamental);
e) Cláudia Santos Cristino (Governamental);
f) Marcos Antonio Almeida (Não governamental).
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá - MG, 16 de julho de 2014.
Susana Aparecida Rodrigues Magalhães
Presidente Conselho Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, torna pública a retificação do prazo constante no art. 3º da Resolução do CMDCA nº 21 de 01 de julho de 2014
publicada em 03 de julho de 2014.
Onde se lê:
Art. 3º - Os primeiros demonstrativos de prestações de contas
deverão ser apresentados até o dia 03 de agosto de 2014.
Leia-se:
Art. 3º - Os primeiros demonstrativos de prestações de contas
deverão ser apresentados até o dia 04 de agosto de 2014.
Marcelo Luiz Alves
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente

